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

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2002.
  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1041/2002

av 14. juni 2002

om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001(2), særlig artikkel 3 
og 9a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at nye tilsetningsstoffer 
kan godkjennes etter behandling av en søknad i samsvar 
med direktivets artikkel 4.

2) I henhold til artikkel 2 bokstav aaa) i direktiv  
70/524/EØF skal godkjenningen av koksidiostatika være 
knyttet til den som er ansvarlig for markedsføringen.

3) I artikkel 9a i direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at 
det kan gis midlertidig godkjenning til bruk av stoffer 
oppført i del I i vedlegg C til direktivet for et tidsrom på 
høyst fire år fra den dato da godkjenningen får virkning, 
dersom vilkårene i direktivets artikkel 3a bokstav b)-e) 
er oppfylt, og det på bakgrunn av de resultatene som 
foreligger er grunn til å anta at stoffet når det brukes 
i fôrvarer, har en av virkningene nevnt i artikkel 2 
bokstav a).

4) Vurderingen av den innsendte saksmappen for 
koksidiostatikumet «semduramicinnatrium» nevnt 
i vedlegget viser at dette tilsetningsstoffet oppfyller 
vilkårene nevnt ovenfor når det benyttes til den dyregruppe 
og på de vilkår som er beskrevet i vedlegget.

5) Vurderingen av saksmappen viser at det kan være 
nødvendig med visse framgangsmåter for å verne 
arbeidstakere mot å bli eksponert for tilsetningsstoffene. 
Et slikt vern bør imidlertid være sikret ved anvendelse av 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(3).

6) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en 
positiv uttalelse med hensyn til uskadeligheten til 
koksidiostatikumet nevnt ovenfor på de vilkår som er 
beskrevet i vedlegget.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Tilsetningsstoffet «semduramicinnatrium» som tilhører gruppen 
«koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning» 
og er oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes 
midlertidig som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er 
fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2

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

2004/EØS/56/01

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 157 av 15.6.2002, s. 41, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003,  
s. 2.

(1)  EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2)  EFT L 297 av 15.11.2001, s. 3. (3)  EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1252/2002

av 11. juli 2002

om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 
1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001(2), særlig artikkel 3 
og 9e, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 70/524/EØF er det fastsatt at nye tilsetningsstoffer 
eller ny bruk av tilsetningsstoffer kan godkjennes etter 
behandling av en søknad i samsvar med direktivets 
artikkel 4.

2) I artikkel 9e nr. 1 er det fastsatt at det kan gis midlertidig 
godkjenning til bruk av et nytt tilsetningsstoff eller ny 
bruk av et tilsetningsstoff dersom vilkårene i artikkel 3a 
bokstav b)-e) er oppfylt, og det på bakgrunn av resultatene 
som foreligger er grunn til å anta at stoffet når det brukes 
i fôrvarer, har en av virkningene nevnt i artikkel 2 
bokstav a). En slik midlertidig godkjenning kan gis for 
et tidsrom på inntil fire år for tilsetningsstoffene nevnt i 
del II i vedlegg C til direktivet.

3) Vurderingen av den innsendte saksmappen viser at 
konserveringsmiddelet nevnt i vedlegget til denne 
forordning oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3a i 
direktiv 70/524/EØF og dermed kan godkjennes 
midlertidig for et tidsrom på fire år.

4) Vurderingen av saksmappen viser at det kan være 
nødvendig med visse framgangsmåter for å verne 
arbeidstakere mot å bli eksponert for tilsetningsstoffene. 
Et slikt vern bør imidlertid være sikret ved anvendelse av 
rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 
av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 
på arbeidsplassen(3).

5) Vitenskapskomiteen for fôrvarer har avgitt en 
positiv uttalelse med hensyn til uskadeligheten til 
konserveringsmiddelet på de vilkår som er beskrevet i 
vedlegget.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «konserveringsmidler» 
og er oppført i vedlegget til denne forordning, godkjennes 
midlertidig som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkår som er 
fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

2004/EØS/56/02

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

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 183 av 12.7.2002, s. 10, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003,  
s. 2.

(1)  EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2)  EFT L 297 av 15.11.2001, s. 3. (3)  EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1.
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 12. desember 2001 

om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalysar av frø og 
økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF,  

68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 92/33/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2001) 4222]

(2001/897/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/400/EØF om markedsføring 
av betefrø(1), sist endra ved direktiv 98/96/EF(2), særleg 
artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring 
av frø fra fôrvekster(3), sist endra ved direktiv 2001/64/EF(4), 
særleg artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring 
av såkorn(5), sist endra ved direktiv 1999/54/EF(6), særleg 
artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 66/403/EØF om markedsføring 
av settepoteter(7), sist endra ved kommisjonsvedtak  
1999/742/EF(8), særleg artikkel 14 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 68/193/EØF om markedsføring 
av vinstokkmateriale for vegetativ formering(9), sist endra ved 
tilmeldingsakta for Austerrike, Finland og Sverige(10), særleg 
artikkel 16 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF om markedsføring 
av frø fra oljevekster og fibervekster(11), sist endra ved direktiv 
98/96/EF, særleg artikkel 19 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 70/458/EØF om markedsføring 
av grønnsakfrø(12), sist endra ved direktiv 98/96/EF, særleg 
artikkel 39 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 92/33/EØF om markedsføring 
av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

med unntak av frø(13), sist endra ved direktiv 1999/29/EF(14), 
særleg artikkel 20 nr. 4, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) I dei førnemnde direktiva er det fastsett føresegner 
som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande 
fellesskapsforsøk og -analysar av frø og 
økslingsmateriale.

2) Det bør sikrast at dei prøvene som vert tekne i samband 
med forsøka og analysane, er tilstrekkeleg representative, 
i det minste når det gjeld visse utvalde planter.

3) For å kunne trekkje dei rette konklusjonane frå dei 
samanliknande fellesskapsforsøka og -analysane 
bør medlemsstatane ta del i desse dersom frø og 
økslingsmateriale av dei førnemnde plantene vanlegvis 
vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira.

4) Kommisjonen har ansvaret for å vedta dei føresegnene 
som er naudsynte for å gjennomføre samanliknande 
fellesskapsforsøk og -analysar.

5) Dei nærmare tekniske reglane for gjennomføring av 
forsøka og analysane er vortne fastlagde av Det faste 
utvalet for frø og økslingsmateriale innan jordbruk, 
hagebruk og skogbruk.

6) Dei nærmare reglane for forsøk og analysar omfattar 
òg, med omsyn til setjepoteter, m.a. visse skadelege 
organismar som høyrer inn under verkeområdet til 
rådsdirektiv 2000/29/EF om vernetiltak mot innføring i 
medlemsstatene av visse organismer som er skadelige for 
planter eller planteprodukter(15), sist endra ved direktiv 
2001/33/EF(16).

7) Det bør i tidsrommet 2002-2003 gjennomførast 
samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø 
og økslingsmateriale som er hausta i 2001, og det bør 
fastleggjast nærmare reglar for slike forsøk og analysar.

2004/EØS/56/03

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 331 av 15.12.2001, s. 97, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003,  
s. 3.

(1)  TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2290/66.
(2)  TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27.
(3)  TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(4)  TEF L 234 av 1.9.2001, s. 60.
(5)  TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2039/66.
(6)  TEF L 142 av 5.6.1999, s. 30.
(7)  TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2320/66.
(8)  TEF L 297 av 18.11.1999, s. 39.
(9)  TEF L 93 av 17.4.1968, s. 15.
(10)  TEF C 241 av 29.8.1994, s. 155.
(11)  TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(12)  TEF L 225 av 12.10.1970, s. 7.

(13) TEF L 157 av 10.6.1992, s. 1.
(14)  TEF L 8 av 14.1.1999, s. 29.
(15)  TEF L 169 av 10.7.2000, s. 1.
(16)  TEF L 127 av 9.5.2001, s. 42.
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8) For samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar som 
varer lenger enn eitt år, bør dei delane av forsøka 
og analysane som vert gjennomførde etter det første 
året, kunne godkjennast av Kommisjonen utan nærmare 
samråd med Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk, på det vilkåret at 
dei naudsynte løyvingane er gjevne.

9) Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale innan 
jordbruk, hagebruk og skogbruk har ikkje gjeve noka 
fråsegn innan den fristen som leiaren har fastsett —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1.  Det skal i tidsrommet 2002-2003 gjennomførast 
samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø 
og økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i 
vedlegget.

2.  Dei øvre kostnadsgrensene for forsøka og analysane for 
2002 er fastsette i vedlegget.

3.  Alle medlemsstatane skal ta del i dei samanliknande 
fellesskapsforsøka og -analysane dersom frø og 
økslingsmateriale av dei plantene som er førde opp i vedlegget, 
vanlegvis vert øksla eller marknadsførde på territoriet deira.

4.  Dei nærmare reglane for forsøka og analysane er førde 
opp i vedlegget.

Artikkel 2

Når det gjeld vurdering av setjepoteter i medhald av 
direktiv 2000/29/EF, skal det organet som er ansvarleg for 
gjennomføringa av forsøk og analysar på vegner av kontora 
til Kommisjonen, på førehand utstyre kvar prøve som vert 
send inn til laboratorieanalysar, med ein kode. Dersom det 
er stadfesta at prøver er vortne smitta med nokon av dei 
aktuelle skadelege organismane, skal dei tiltaka som krevst 
etter fellesskapsordninga for plantehelse, gjerast. Dette rører 
ikkje ved dei allmenne vilkåra som gjeld for gransking av 
årsrapportane om stadfesta resultat og ved konklusjonane frå 
samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar.

Artikkel 3

Kommisjonen kan avgjere at dei forsøka og analysane som 
er førde opp i vedlegget, skal førast vidare i 2003. Dei øvre 
kostnadsgrensene for forsøk og analysar som skal førast vidare 
på dette grunnlaget, skal ikkje overstige den summen som er 
fastsett i vedlegget.

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. desember 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Forsøk som skal gjennomførast i 2002

Art Ansvarleg organ Krav som skal vurderast Tal på prøver
Kostnad 
 (i euro)

Gramineae(*) NAK Emmeloord (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk) 

230 11 600

Zea mays ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk) 

80 14 400

Triticum aestivum(*) DFE Merelbeke (B) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

120 7 100

Solanum tuberosum DGPC Oeiras (P) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Plantehelse (ringròte/
brunròte/pstv) (laboratorieforsøk)

250 51 900

Glycine max ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (felt- 
forsøk)

50 8 000

Brassica napus(*) NIAB Cambridge (UK) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

120 25 600

Helianthus annuus ETSI Madrid (E) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

80 64 600

Hordeum vulgare 
Triticum aestivum 
Lolium Perenne 
Brassica napus 
Beta vulgaris

BFL Wien (A) Ytre frøkvalitet (laboratoriefor-
søk) i medhald av kommisjons-
vedtak 98/320/EF

300 22 300

Lycopersicon lycopersicum ENSE Milano (I) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

70 13 300

Allium ascalonicum(*) NAKT Roelofarendsveen (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Plantehelse (laboratorie-
forsøk)

70 20 400

Vitis vinifera(*) ISV Conegliano Veneto (I) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Plantehelse (laboratorie-
forsøk)

102 10 400

Samla kostnad 249 600

(*) Forsøk som varer lenger enn eitt år.



Nr. 56/8 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forsøk som skal gjennomførast i 2003

Art Ansvarleg organ Krav som skal vurderast Tal på prøver
Kostnad  

(i euro) (**)

Gramineae(*) NAK Emmeloord (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk) 

230 27 000

Triticum aestivum(*) DFE Merelbeke (B) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

120 16 700

Brassica napus(*) NIAB Cambridge (UK) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Ytre frøkvalitet (labora-
torieforsøk)

120 11 000

Allium ascalonicum(*) NAKT Roelofarendsveen (NL) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Plantehelse (laboratorie-
forsøk)

70 25 000

Vitis vinifera(*) ISV Conegliano Veneto (I) Sortsektleik og sortsreinleik (felt-
forsøk) Plantehelse (laboratorie-
forsøk)

102 24 200

Samla kostnad 103 900

(*) Forsøk som varer lenger enn eitt år.
(**) Kostnadsoverslag.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 15. april 2002

om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i prøvetaking og kontroll av frø i henhold til 
rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2002) 1404]

(2002/280/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/400/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av betefrø(1), sist endra ved direktiv  
98/96/EF(2), særleg artikkel 13a,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(3), sist endra ved direktiv 
2001/64/EF(4), særleg artikkel 13a,

med tilvising til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 
om markedsføring av såkorn(5), sist endra ved direktiv  
2001/64/EF, særleg artikkel 13a,

med tilvising til rådsdirektiv 69/208/EØF av 30. juni 1969 om 
markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster(6), sist 
endra ved direktiv 98/96/EF, særleg artikkel 12a, og

ut frå desse synsmåtane: 

1) Ved kommisjonsvedtak 98/320/EF(7) vart det innført eit 
tidsavgrensa forsøk på fellesskapsplan med sikte på å 
vurdere om prøvetaking og kontroll av frø under offentleg 
tilsyn kan vere betre alternativ enn dei framgangsmåtane 
for offisiell klassifisering av frø som krevst i medhald 
av direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 
69/208/EØF, utan at det vil føre til at kvaliteten på frøa 
går vesentleg ned.

2) Kommisjonen held framleis på med å samle inn 
opplysningar for å ajourføre og utfylle dei opplysningane 
som alt er lagde fram av dei medlemsstatane som tek del 
i forsøket i samband med resultata av denne deltakinga. 
Kommisjonen held òg framleis på med å samle inn 
opplysningar om dei prøvene som medlemsstatane har 

lagt fram, og som vert kontrollerte ved samanliknande 
fellesskapsforsøk.

3) Etter gjeldande internasjonal praksis, medrekna den 
praksisen som er vedteken av Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Det 
internasjonale frøkontrollforbundet (ISTA), er det 
framleis tillate med tidsavgrensa forsøk med prøvetaking 
og kontroll av frø.

4) Følgjeleg bør det tidsavgrensa forsøket lengjast, og 
vedtak 98/320/EF endrast tilsvarande.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I artikkel 4 i vedtak 98/320/EF vert datoen «30. juni 2002» bytt 
ut med «31. juli 2004».

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. april 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/04

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 99 av 16.4.2002, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003,  
s. 3.

(1) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2290/66 
(2) TEF L 25 av 1.2.1999, s. 27.
(3) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2298/66 
(4) TEF L 234 av 1.9.2001, s. 60.
(5) TEF 125 av 11.7.1966, s. 2309/66 
(6) TEF L 169 av 10.7.1969, s. 3.
(7) TEF L 140 av 12.5.1998, s. 14. 
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KOMMISJONSVEDTAK

av 12. juni 2002

om eit tidsavgrensa forsøk med omsyn til å auke den høgste vekta til eit parti med visse frø frå fôrvekstrar i medhald av 
rådsdirektiv 66/401/EØF(*)

[meldt under nummeret K(2002) 2078]

(2002/454/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om 
markedsføring av frø fra fôrvekster(1), sist endra ved direktiv 
2001/64/EF(2), særleg artikkel 13a, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 66/401/EØF er det fastsett ei høgste vekt for eit 
parti i samband med frøkontroll.

2) Endringar i marknadsføringspraksisen for frø, særleg 
med omsyn til måtar å transportere frø på, medrekna i 
bulk, gjer det ønskjeleg å auke den høgste vekta for parti 
med frø frå gras.

3) Etter noverande internasjonale praksis, det vil seie det 
avvikande forsøket med omsyn til den høgste vekta til 
parti med frø frå gras, som vart vedteken av Rådet for 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 
28. september 2000, og forsøket med omsyn til storleiken 
på parti med frø frå fôrvekstrar, som vart godkjent på det 
ordinære møtet til Det internasjonale frøkontrollforbundet 
21. juni 2001, er det tillate med framgangsmåtar der 
den høgste vekta til eit parti kan aukast for visse artar, 
medrekna gras.

4) Det bør difor organiserast eit tidsavgrensa forsøk på 
nærmare fastsette vilkår med omsyn til å auke den høgste 
vekta til parti med gras.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med 
fråsegna frå Det faste utvalet for frø og økslingsmateriale 
innan jordbruk, hagebruk og skogbruk —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Føremålet med dette vedtaket er å organisere tidsavgrensa 
forsøk på fellesskapsplan i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i vedlegget, for å vurdere om den høgste vekta til eit 
parti som er fastsett i vedlegg III til direktiv 66/401/EØF, kan 
aukast for frø i kategorien «sertifiserte frø» av dei grasartane 
som er førde opp i artikkel 2 i det nemnde direktivet.

Artikkel 2

1.  Alle medlemsstatane kan ta del i forsøket.

2.  Medlemsstatar som vedtek å ta del i forsøket, skal melde 
frå til Kommisjonen om dette.

3.  Med verknad frå den datoen då ein medlemsstat har meldt 
frå til Kommisjonen i medhald av nr. 2, er medlemsstaten, for 
føremåla med forsøket, løyst frå den plikta som er fastsett i 
artikkel 7 nr. 2 i direktiv 66/401/EØF med omsyn til den høgste 
vekta for parti med grasartar som er førd opp i kolonne 2 i 
vedlegg III, for dei artane som er førde opp i kolonne 1 under 
overskrifta «GRAMINEAE». Han skal i staden nytte ei høgste 
vekt på 25 tonn og stette, i tillegg til dei andre vilkåra som er 
fastsette i direktiv 66/401/EØF, dei vilkåra som er fastsette i 
vedlegget til dette vedtaket.

2004/EØS/56/05

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 155 av 14.6.2002, s. 57,  
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 3/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003,  
s. 3.

(1)  TEF L 125 av 11.7.1966, s. 2298/66.
(2)  TEF L 234 av 1.9.2001, s. 60.
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Artikkel 3

Forsøket skal avsluttast 1. juni 2003. Medlemsstatane kan 
vedta å avbryte forsøket før denne datoen.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal innan 30. november 2002 og  
31. mars 2003 leggje fram for Kommisjonen og dei andre 
medlemsstatane rapportar om framdrifta til og resultata av 
forsøket.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 12. juni 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

Dei vilkåra som er nemnde i artikkel 1, er følgjande:

a) kvart parti skal ha vorte granska med omsyn til einsarta innhald, og resultatet skal prove at partiet stettar kravet 
til einsarta innhald,

b) den offisielle etiketten som er pålagd i direktiv 66/401/EØF, skal vere påførd nummeret til dette vedtaket etter 
orda «EFs regler og standarder»,

c) når ein medlemsstat tek del i forsøk, skal prøver som medlemsstatane leverer til samanliknande forsøk på 
fellesskapsplan, vere avleidde frå parti med frø som er offisielt sertifiserte i samsvar med vilkåra for dette 
forsøket, og

d) klassifiseringsstyresmakta skal overvake forsøket.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/12 11.11.2004

KOMMISJONSDIREKTIV 2002/42/EF

av 17. mai 2002

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn 
til fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler (bentazon og pyridat) i og på korn, 
næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder 

frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier 
for rester av plantevernmidler (bentazon og pyridat) på og i korn(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2002/23/EF(2), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(3), sist endret ved direktiv 
2002/23/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier 
for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og 
grønnsaker(4), sist endret ved direktiv 2002/23/EF, særlig artikkel 7,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(5), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/37/EF(6), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav f), og

ut fra følgende betraktninger:

1) De aktive stoffene bentazon og pyridat ble oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF ved 
kommisjonsdirektiv 2000/68/EF(7) og 2001/21/EF(8), med sikte på bruk som ugressmiddel på korn, 
grønnsaker og fôr.

2) Oppføringen av disse aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF var basert på en vurdering 
av opplysninger som var framlagt om de foreslåtte bruksområdene. Visse medlemsstater har 
framlagt opplysninger om disse bruksområdene i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv  
91/414/EØF. De tilgjengelige opplysningene er blitt vurdert, og er tilstrekkelige til at det kan 
fastsettes visse grenseverdier for restmengder.

3) Dersom det ikke finnes noen fellesskapsgrenseverdi eller midlertidig grenseverdi for restmengder, 
skal medlemsstatene fastsette en midlertidig nasjonal grenseverdi for restmengder i samvar med 
artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF før det kan gis godkjenning av plantevernmidler 
som inneholder disse aktive stoffene.

4) I forbindelse med oppføringen av de aktuelle aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF 
ble den tekniske og vitenskapelige vurderingen av stoffene avsluttet i form av sammenfattende 
rapporter fra Kommisjonen. Rapportene ble avsluttet 13. juli 2000 for bentazon og 12. desember 
2000 for pyridat. I rapportene ble akseptabelt daglig inntak (ADI) for bentazon fastsatt til  

2004/EØS/56/06

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 134 av 22.5.2002, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2003 av  
31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 5.

(1) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. 
(2) EFT L 64 av 7.3.2002, s. 13.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(4) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(5) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(6) EFT L 117 av 4.5.2002, s. 10.
(7) EFT L 276 av 28.10.2000, s. 41.
(8) EFT L 69 av 10.3.2001, s. 17.
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0,1 mg/kg kroppsvekt per dag og for pyridat til 0,036 mg/kg kroppsvekt per dag. Forbrukernes 
livslange eksponering for næringsmidler behandlet med de aktuelle aktive stoffene er beregnet og 
vurdert etter de framgangsmåter og den praksis som benyttes i Det europeiske fellesskap. Det er også 
tatt hensyn til retningslinjene som er offentliggjort av Verdens Helseorganisasjon(1) og til uttalelsen 
fra Vitenskapskomiteen for planter om metoden som er anvendt(2). Det konkluderes med at de 
foreslåtte grenseverdiene for restmengder ikke vil medføre at ADI overskrides.

5) Under vurderingen og drøftingen som gikk forut for oppføringen av pyridat i vedlegg I til direktiv 
91/414/EØF, ble det ikke funnet akutte toksiske virkninger som krever at det fastsettes en akutt 
referansedose. Den akutte referansedosen for bentazon ble fastsatt til 0,25 mg/kg kroppsvekt per dag. 
I henhold til eksponeringsvurderingen vil de foreslåtte grenseverdiene for restmengder ikke medføre 
at forbrukerne får en uakseptabel akutt eksponering.

6) For å sikre at forbrukerne er tilstrekkelig beskyttet mot å bli eksponert for restmengder i eller 
på produkter som det ikke er gitt godkjenning for, anbefales det at midlertidige grenseverdier 
for restmengder fastsettes til bestemmelsesgrensen for alle produkter som omfattes av direktiv  
86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF.

7) Fastsettelse av slike midlertidige grenseverdier på fellesskapsplan er ikke til hinder for at 
medlemsstatene kan fastsette midlertidige grenseverdier for rester av bentazon og pyridat i samsvar 
med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF og med vedlegg VI til direktivet. Fire år anses 
for å være en tilstrekkelig lang periode til å fastsette de fleste andre bruksområder for de aktuelle 
aktive stoffene. Etter denne perioden bør de midlertidige grenseverdiene bli endelige.

8) Vedleggene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor endres.

9) Kommisjonen har meldt utkastet til dette direktiv til Verdens Handelsorganisasjon, og har ikke fått 
noen kommentarer. Kommisjonen vil undersøke muligheten for å fastsette importtoleransegrenseve
rdier for restmengder for bestemte kombinasjoner av plantevernmidler og avlinger, på grunnlag av 
framlegging av akseptable data.

10) Dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Følgende grenseverdier for rester av plantevernmidler tilføyes i del A i vedlegg II til direktiv  
86/362/EØF:

Rest av plantevernmiddel Grenseverdi i mg/kg

«Bentazon (sum av bentazon og konjugatene av 6-OH og 8-OH-bentazon 
uttrykt som bentazon)

0,1 (p) (*) Korn

Pyridat (sum av pyridat, dets hydrolyseprodukt CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) og hydrolyserbare konjugater av CL 9673 
uttrykt som pyridat)

0,05 (p) (*) Korn

(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Med mindre 
den endres, vil denne verdien bli endelig med virkning etter fire år fra ikrafttredelsesdatoen for direktivet som innfører denne 
endringen.

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

(1) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), utarbeidet av GEMS/Food Programme i samarbeid med 
Codex-komiteen for rester av plantevernmidler, offentliggjort i 1997 av Verdens Helseorganisasjon (WHO/FSF/FOS/97.7).

(2) Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om spørsmål i forbindelse med endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 
86/363/EØF og 90/642/EØF (uttalelse avgitt av Vitenskapskomiteen for planter, 14. juli 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/
sc/scp/out21_en.html).
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Artikkel 2

Følgende grenseverdier for rester av plantevernmidler tilføyes i del B i vedlegg II til direktiv  
86/363/EØF:

Grenseverdi (mg/kg)

Rest av plantevernmiddel I kjøtt, herunder fett, bearbeidet 

kjøtt, slakteavfall og animalsk fett 

oppført i vedlegg I under KN-kode 

0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 

00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 

0210, 1601 00 og 1602

For melk og 

melkeprodukter 

oppført i vedlegg I 

under KN-kode 0401, 

0402, 0405 00 og 

0406

For ferske egg uten 

skall, for fugleegg og 

eggeplommer oppført 

i vedlegg I under 

KN-kode 0407 00 

og 0408

«Bentazon 0,05 (p) (*) 0,02 (p) (*) 0,05 (p) (*)

Pyridat (sum av pyridat og 
dets hydrolyseprodukt CL 
9673 (6-klor-4-hydroksy-3-
fenylpyridazin) uttrykt som 
pyridat)

Nyrer unntatt fjørfe 0,4 (p)

Andre produkter 0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*) 0,05 (p) (*)

(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Med mindre 
den endres, vil denne verdien bli endelig med virkning etter fire år fra ikrafttredelsesdatoen for direktivet som innfører denne 
endringen.

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Artikkel 3

Grenseverdiene for rester av plantevernmidler for bentazon og pyridat i vedlegget til dette direktiv skal 
tilføyes vedlegg II til direktiv 90/642/EØF.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal senest innen 31. desember 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene med virkning fra 1. januar 2003.

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 5

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

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mai 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder 

(mg/kg)

Bentazon (sum av bentazon 
og konjugatene av 6-OH- 
og 8-OH-bentazon uttrykt 

som bentazon)

Pyridat (sum av pyridat, 
dets hydrolyseprodukt  

CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) 

og hydrolyserbare 
konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat)

1. Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten 
tilsetning av sukker; nøtter

0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)

i) SITRUSFRUKTER

Grapefrukt

Sitroner

Limetter

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

ii) NØTTER (med eller uten skall)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

iii) KJERNEFRUKTER

Epler

Pærer

Kveder

Andre

iv) STEINFRUKTER

Aprikoser

Kirsebær

Ferskener (herunder nektariner og lignende hybrider)

Plommer

Andre

v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer
 Borddruer
 Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder 

(mg/kg)

Bentazon (sum av bentazon 
og konjugatene av 6-OH- 
og 8-OH-bentazon uttrykt 

som bentazon)

Pyridat (sum av pyridat, 
dets hydrolyseprodukt  

CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) 

og hydrolyserbare 
konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

 Bjørnebær

 Blåbringebær

 Loganbær

 Bringebær

 Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)

 Blåbær

 Tranebær

 Solbær, hvitrips og rødrips

 Stikkelsbær

 Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

 Andre

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder 

(mg/kg)

Bentazon (sum av bentazon 
og konjugatene av 6-OH- 
og 8-OH-bentazon uttrykt 

som bentazon)

Pyridat (sum av pyridat, 
dets hydrolyseprodukt  

CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) 

og hydrolyserbare 
konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat)

ii) LØK 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk

Andre

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)

a) Søtvierfamilien

 Tomater

 Grønnsakpaprika

 Eggfrukter

 Andre

b) Gresskarfamilien – spiselig skall

 Slangeagurker

 Sylteagurker

 Mandelgresskar

 Andre

c) Gresskarfamilien – uspiselig skall

 Meloner

 Gresskar

 Vannmeloner

 Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL 0,1 (p) (*)

a) Blomsterkål

 Brokkoli

 Blomkål

 Andre

0,05 (p) (*)

b) Hodekål

 Rosenkål

 Hvitkål og rødkål

 Andre

0,05 (p) (*)

c) Bladkål

 Kinakål

 Grønnkål

 Andre

0,2 (p)
0,05 (p) (*)

d) Knutekål 0,05 (p) (*)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER 0,05 (p) (*)

a) Salat og lignende

Karse

Vårsalat

Salat

Bredbladet endiv

Andre

0,1 (p) (*)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder 

(mg/kg)

Bentazon (sum av bentazon 
og konjugatene av 6-OH- 
og 8-OH-bentazon uttrykt 

som bentazon)

Pyridat (sum av pyridat, 
dets hydrolyseprodukt  

CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) 

og hydrolyserbare 
konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat)

b) Spinat og lignende
 Spinat
 Bladbete
 Andre

0,1 (p) (*)

c) Brønnkarse 0,1 (p) (*)

d) Salatsikori 0,1 (p) (*)

e) Urter
 Kjørvel
 Gressløk
 Kruspersille
 Snittselleri
 Andre

0,1 (p) (*)

vi) BELGFRUKTER (friske) 0,05 (p) (*)
Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 0,5 (p)

Erter (uten belg) 0,2 (p)

Andre 0,1 (p) (*)

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,1 (p) (*)
Asparges

Kardon

Stilkselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre 1 (p)

Rabarbra

Andre 0,05 (p) (*)

viii) SOPP 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)
a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)
Bønner

Linser

Erter

Andre

4. Oljeholdige frø 0,05 (p) (*)
Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner 0,1 (p)

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre 0,1 (p) (*)
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 
restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for 
restmengder 

(mg/kg)

Bentazon (sum av bentazon 
og konjugatene av 6-OH- 
og 8-OH-bentazon uttrykt 

som bentazon)

Pyridat (sum av pyridat, 
dets hydrolyseprodukt  

CL 9673 (6-klor-4-
hydroksy-3-fenylpyridazin) 

og hydrolyserbare 
konjugater av CL 9673 

uttrykt som pyridat)

5. Poteter 0,1 (p) (*) 0,05 (p) (*)

Tidligpoteter

Matpoteter

6. Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia 
sinensis)

0,1 (p) 0,1 (p) (*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-
konsentrert pulver

0,1 (p) (*) 0,1 (p) (*)

(p) Angir midlertidig grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav f) i direktiv 91/414/EØF. Med mindre den endres, 
vil denne verdien bli endelig med virkning etter fire år fra ikrafttredelsesdatoen for direktivet som innfører denne endringen.

(*) Angir bestemmelsesgrensen.



Nr. 56/20 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSDIREKTIV 2002/63/EF

av 11. juli 2002

om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og  
på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2002/57/EF(2), særlig artikkel 6,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om 
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler 
på og i korn(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv  
2002/42/EF(4), særlig artikkel 8,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(5), sist endret ved direktiv 2002/42/EF, særlig 
artikkel 8,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november 
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(6), sist endret ved 
direktiv 2002/42/EF, særlig artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 
90/642/EØF inneholder bestemmelser om offentlige 
inspeksjoner og kontroller for å sikre overholdelse av 
grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på 
produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse. I 
henhold til direktivene kan Kommisjonen vedta 
fellesskapsmetoder for prøvetaking.

2) Metoder for prøvetaking for bestemmelse av restmengder 
av plantevernmidler i frukt og grønnsaker ble fastsatt ved 
kommisjonsdirektiv 79/700/EØF av 24. juli 1979 om 
fastsettelse av metoder i Fellesskapet for prøvetaking ved 
den offentlige kontroll av rester av plantevernmidler på 
og i frukt og grønnsaker(7).

3) Disse metodene bør ajourføres for å ta hensyn til 
den tekniske utvikling og for å fastsette metoder 
for prøvetaking for bestemmelse av restmengder av 
plantevernmidler i produkter av animalsk opprinnelse 
samt i andre produkter av vegetabilsk opprinnelse.

4) Codex Alimentarius-kommisjonen har utarbeidet og 
vedtatt metoder for prøvetaking med sikte på å bestemme 
om grenseverdiene for rester av plantevernmidler er 
overholdt(8). Fellesskapet har støttet og godkjent de 
anbefalte metodene. De någjeldende prøvetakingsbeste
mmelsene bør erstattes med dem som er utarbeidet og 
vedtatt av Codex Alimentarius-kommisjonen.

5) Direktiv 79/700/EØF bør derfor oppheves og erstattes av 
dette direktiv.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på prøvetaking 
av produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for å 
bestemme restmengdenivået av plantevernmidler i henhold til 
direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, 
og berører verken prøvetakingsstrategien eller prøvetakingens 
omfang eller hyppighet som fastsatt i vedlegg III og IV til 
rådsdirektiv 96/23/EF(9) om kontrolltiltak som skal iverksettes 
med hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr 
og animalske produkter.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal kreve at prøvetaking med henblikk 
på kontrollene fastsatt i artikkel 6 i direktiv 76/895/EØF, 
i artikkel 8 i direktiv 86/362/EØF, i artikkel 8 i direktiv  
86/363/EØF og i artikkel 6 i direktiv 90/642/EØF, utføres 
i samsvar med metodene beskrevet i vedlegget til dette 
direktiv.

(8) Dokument CAC/GL 33-1999 fra Codex Alimentarius-kommisjonen. FAO, 
Roma. ftp://ftp.fao.org/codex/standard/volume2a/en/GL_033e.pdf

(9) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10.

2004/EØS/56/07

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 187 av 16.7.2002, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 5.

(1)  EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(2) EFT L 244 av 29.9.2000, s. 76.
(3)  EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(4) EFT L 134 av 22.5.2002, s. 36.
(5) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(6) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.
(7) EFT L 207 av 15.8.1979, s. 26.
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Artikkel 3

Direktiv 79/700/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2003 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

2. 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 5

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

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

METODER FOR PRØVETAKING AV PRODUKTER AV VEGETABILSK OG ANIMALSK OPPRINNELSE 
MED HENBLIKK PÅ Å BESTEMME NIVÅET AV RESTER AV PLANTEVERNMMIDLER FOR Å 

KONTROLLERE OM GRENSEVERDIENE FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER ER OVERHOLDT

1. FORMÅL

 Prøver beregnet på offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og på korn, i og på frukt og grønnsaker og i 
produkter av animalsk opprinnelse skal tas i samsvar med metodene beskrevet nedenfor.

 Disse framgangsmåtene for prøvetaking skal gjøre det mulig å oppnå en representativ prøve fra et parti som 
skal analyseres for å bestemme om grenseverdiene for rester av plantevernmidler fastsatt i vedleggene til 
rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF er overholdt og, dersom det ikke finnes 
fellesskapsgrenseverdier for restmengder, om andre grenseverdier, f. eks. grenseverdiene fastsatt av Codex 
Alimentarius-kommisjonen, er overholdt. De fastsatte metodene og framgangsmåtene omfatter dem som er 
anbefalt av Codex Alimentarius-kommisjonen.

2. PRINSIPPER

 Fellesskapsgrenseverdier for restmengder fastsettes på grunnlag av data fra god landbrukspraksis, og både råvarer 
og næringsmidler framstilt av disse som overholder grenseverdiene for restmengder, anses som toksikologisk 
akseptable.

 En grenseverdi for restmengder for en plante, et egg eller et meieriprodukt tar hensyn til den største mengde som 
kan ventes å forekomme i en sammensatt prøve som er tatt fra flere enheter av det behandlede produktet og antas 
å være representativ for den gjennomsnittlige restmengden i et parti. En grenseverdi for restmengder for kjøtt og 
fjørfe tar hensyn til den største mengde som kan ventes å forekomme i vevet hos de enkelte behandlede dyr eller 
fugler.

 Grenseverdiene for restmengder for kjøtt og fjørfe gjelder derfor for en samleprøve basert på bare én enkeltprøve, 
mens grenseverdiene for restverdier for planteprodukter, egg og meieriprodukter gjelder for en sammensatt 
samleprøve basert på 1 til 10 enkeltprøver.

3. DEFINISJONER

 Analyseporsjon

 En representativ mengde materiale som er tatt fra analyseprøven og har en størrelse som gjør det mulig å måle 
konsentrasjonen av restmengder.

 Merknad: Det kan brukes prøvetakingsutstyr til å ta ut analyseporsjonen.

 Analyseprøve

 Materialet som tilberedes for analyse med utgangspunkt i laboratorieprøven ved utskilling av den delen 
av produktet som skal analyseres(1)(2) og deretter ved blanding, oppmaling, finhakking osv. for å oppnå 
analyseporsjoner med færrest mulig utvalgsfeil.

 Merknad: Tilberedingen av analyseprøven må gjenspeile den framgangsmåten som ble fulgt ved fastsettelsen av 
grenseverdiene for restmengder, og den delen av produktet som skal analyseres, kan derfor inneholde 
bestanddeler som normalt ikke konsumeres.

 Samleprøve

 For andre produkter enn kjøtt og fjørfe, den totale og godt blandede sammensatte mengden av enkeltprøvene fra 
et parti. For kjøtt og fjørfe regnes enkeltprøven som likeverdig med samleprøven.

 Merknader: a) Enkeltprøvene må inneholde nok materiale til at samtlige laboratorieprøver kan tas fra 
samleprøven.

  b) Når det tilberedes separate laboratorieprøver under prøvetakingen til enkeltprøven(e), er 
samleprøven den teoretiske summen av laboratorieprøvene på det tidspunkt da prøvene tas  
fra partiet.

 Laboratorieprøve

 Den prøven som sendes til eller mottas av laboratoriet. En representativ mengde materiale tatt fra samleprøven.

 Merknader: a) Laboratorieprøvene kan bestå av hele eller en del av samleprøven.

  b) Enheter skal verken skjæres eller brytes av for å produsere laboratorieprøven(e), unntatt når 
oppdeling av enheter er angitt i tabell 3.

  c) Det kan tas parallelle laboratorieprøver.

(1) Fellesskapsklassifisering av næringsmidler: Vedlegg I til direktiv 86/362/EØF og vedlegg I til direktiv 86/363/EØF, begge endret 
ved direktiv 93/57/EF (EFT L 211 av 23.8.1993, s. 1) og vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 95/38/EF (EFT L 
197 av 22.8.1995, s. 14).

(2) Produktdeler som det gjelder grenseverdier for: vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 93/58/EF (EFT L 211 av 
23.8.1993, s. 6).
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 Parti

 En mengde materiale til bruk som næringsmiddel, levert på én og samme tid, som prøvetakeren vet eller antar har 
ensartede egenskaper, f.eks. samme opprinnelse, samme produsent, samme sort, samme emballeringsbedrift, same 
type emballasje, samme merke, samme avsender osv. Et parti under mistanke er et parti som av en eller annen 
grunn mistenkes for å inneholde en for stor restmengde. Et parti som ikke er under mistanke, er et parti som det 
ikke er noen grunn til å mistenke for å inneholde en for stor restmengde.

 Merknader: a) Når en forsendelse består av partier som det kan påvises stammer fra forskjellige produsenter, 
osv., skal hvert parti behandles for seg.

  b) En forsendelse kan bestå av ett eller flere partier.

  c) Dersom størrelsen eller grensene for hvert parti i en stor forsendelse ikke er klart fastlagt, kan 
hver vogn, lastebil eller last i en serie betraktes som et eget parti.

  d) Et parti kan blandes ved f.eks. størrelsessorterings- eller produksjonsprosesser.

 Enkeltprøve

 En eller flere enheter tatt fra ett enkelt sted i et parti.

 Merknader: a) Stedet der enkeltprøven tas i partiet, bør helst velges tilfeldig, men dersom dette av fysiske 
grunner ikke er mulig, velges stedet tilfeldig i de tilgjengelige delene av partiet.

  b) Det antall enheter som kreves til en enkeltprøve, bestemmes ut fra den minstestørrelse og det 
antall laboratorieprøver som kreves.

  c) For plante-, egg- og meieriprodukter der det tas mer enn én enkeltprøve fra et parti, bør hver 
prøve bidra med en omtrent like stor del til samleprøven.

  d) Dersom enhetene er av middels eller stort omfang og det ved blanding til samleprøver ikke er 
mulig å oppnå mer representative laboratorieprøver, eller dersom enhetene (f.eks. egg, myk 
frukt) kan bli skadet ved blanding, kan de fordeles tilfeldig mellom laboratorieprøvene på 
prøvetakingstidspunktet for enkeltprøven(e).

  e) Dersom enkeltprøvene tas i flere omganger under lasting eller lossing av partiet, er «stedet» for 
prøvetakingen et tidspunkt.

  f) Enheter skal verken skjæres eller brytes av for å produsere laboratorieprøven(e), unntatt når 
oppdeling av enheter er angitt i tabell 3.

 Prøve

 En eller flere enheter som er valgt fra en samling av enheter, eller en porsjon av materiale som er valgt fra en større 
mengde materiale. I disse anbefalingene skal en representativ prøve være representativ for partiet, samleprøven, 
dyret osv. med hensyn til innholdet av rester av plantevernmidler, og ikke nødvendigvis med hensyn til andre 
egenskaper.

 P r ø v e t a k i n g

 Den framgangsmåten som brukes for å ta ut og produsere en prøve.

 P r ø v e t a k i n g s u t s t y r

i) Et redskap, f.eks. en skje, en øse, en drill, en kniv eller et spyd, som brukes til å ta ut en enhet av materialet i 
bulk eller emballasje (f.eks. tønner, store oster) eller enheter av kjøtt eller fjørfe som er for store til å brukes 
som enkeltprøver.

ii) Et redskap, f.eks. en prøvedeler av typen «riffle box», som brukes til å tilberede en laboratorieprøve fra en 
samleprøve, eller til å tilberede en analyseporsjon fra en analyseprøve.

 Merknader: a) Konkret prøvetakingsutstyr er beskrevet i ISO-(3)(4)(5) og IDF-standarder(6).

  b) Ved materiale som f.eks. løse blader kan prøvetakerens hånd betraktes som prøvetakingsutstyr.

(3) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1979. Internasjonal standard ISO 950: Cereals — sampling (as grain).
(4)  Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1979. Internasjonal standard ISO 951: Pulses in bags — sampling.
(5) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1980. Internasjonal standard ISO 1839: Sampling — tea.
(6) Det internasjonale meieriforbund (IDF), 1995. Internasjonal IDF-standard 50C: Milk and milk products — methods of sampling.
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 P r ø v e t a k e r

 En person som har fått opplæring i prøvetakingsmetoder og om nødvendig er godkjent av vedkommende 
myndighet til å ta prøver.

 Merknad: Prøvetakeren er ansvarlig for alle framgangsmåter fram til og med tilbereding, pakking og sending 
av laboratorieprøven(e). Prøvetakeren må være klar over kravene til konsekvent overholdelse av de 
fastsatte framgangsmåtene for prøvetaking, må framlegge fullstendig dokumentasjon for prøvene, og 
skal samarbeide nært med laboratoriet.

 P r ø v e n s  s t ø r r e l s e

 Det antall enheter eller den mengde materiale som utgjør prøven.

 Enhet

 Den minste mengde i et parti som bør tas ut for å danne hele eller en del av enkeltprøven.

Merknader: Enhetene identifiseres slik:

 a) Frisk frukt og friske grønnsaker. Hver hele frukt eller grønnsak eller hver naturlige bunt av dem 
(f. eks. en drueklase) danner en enhet, unntatt når disse er små. Enheter med emballerte små 
produkter kan identifiseres som i bokstav d). Når det kan brukes prøvetakingsutstyr uten å skade 
materialet, kan dette utstyret brukes til å lage enheter. Egg og frisk frukt og friske grønnsaker 
skal ikke skjæres opp eller brekkes for å produsere enheter.

 b) Store dyr eller deler av eller organer fra disse. En porsjon av en bestemt del eller av et bestemt 
organ eller hele delen eller organet utgjør en enhet. Deler eller organer kan skjæres opp for å 
danne enheter.

 c) Små dyr eller deler av eller organer fra disse. Hvert hele dyr, hver hele del eller hvert hele organ 
kan utgjøre en enhet. Dersom enhetene er emballert, kan de identifiseres som i bokstav d). 
Dersom det kan brukes prøvetakingsutstyr uten at restmengdene påvirkes, kan utstyret brukes til 
å produsere enheter.

 d) Emballert materiale. Den minste enkeltemballasje skal anses som en enhet. Dersom denne 
minste emballasjen er svært stor, tas det prøver som fra produkter i bulk, som i bokstav e). 
Dersom den minste emballasjen er svært liten, kan flere små emballasjer danne enheten.

 e) Materiale i bulk eller i stor emballasje (f.eks. tønner, oster, osv.) som er for stort til å utgjøre en 
enkeltprøve. Enhetene skal produseres med prøvetakingsutstyr.

4. FRAMGANGSMÅTER VED PRØVETAKING(7)

4.1. Forholdsregler som skal treffes

 Forurensning og forringelse av prøvene må unngås på alle trinn, fordi analyseresultatene ellers kan bli påvirket. 
For hvert parti som skal kontrolleres for overholdelse av bestemmelsene, må prøvetakingen foretas separat.

4.2. Uttak av enkeltprøver

 Minsteantallet enkeltprøver som skal tas fra et parti, bestemmes ut fra tabell 1, eller fra tabell 2 når det gjelder et 
kjøtt- eller fjørfeparti under mistanke. Hver enkeltprøve tas i størst mulig grad fra et tilfeldig valgt sted i partiet. 
Enkeltprøvene må bestå av tilstrekkelig materiale til å danne de(n) nødvendige laboratorieprøven(e) fra partiet.

 Merknad: Prøvetakingsutstyr for korn(8), belgvekster(9) og te(10) er beskrevet i ISO-anbefalinger, og utstyr for 
meieriprodukter(11) er beskrevet av IDF.

Tabell 1

Minsteantall enkeltprøver som skal tas fra et parti

Minsteantall enkeltprøver som skal tas fra 
partiet

a) Kjøtt og fjørfe

 Parti som ikke er under mistanke 1

 Parti under mistanke Bestemmes i samsvar med tabell 2

(7)  ISO-anbefalinger for prøvetaking av korn (se fotnote 3), eller andre produkter som fraktes i bulk kan anvendes om nødvendig.
(8) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1979. Internasjonal standard ISO 950: Cereals — sampling (as grain).
(9) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1979. Internasjonal standard ISO 951: Pulses in bags — sampling.
(10) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 1980. Internasjonal Standard ISO 1839: Sampling — tea.
(11) Det internasjonale meieriforbundet (IDF), 1995. Internasjonal IDF-standard 50C: Milk and milk products — methods of sampling.
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Minsteantall enkeltprøver som skal tas fra 
partiet

b) Andre produkter

i) Produkter, emballerte eller i bulk, som kan antas å være 
godt blandet eller homogene

1 (Et parti kan blandes ved f.eks.  
størrelsessorterings- eller framstillings-
prosesser)

ii) Produkter, emballerte eller i bulk, som kanskje ikke er godt 
blandet eller homogene

For produkter som består av store 
enheter og er næringsmiddelråvarer av 
utelukkende vegetabilsk opprinnelse, 
bør minsteantall enkeltprøver være i 
samsvar med minsteantall enheter 
som kreves for laboratorieprøven (se  
tabell 4)

enten:

Partiets vekt, kg

< 50 3

50-500 5

> 500 10

eller:

Antall bokser, kartonger eller andre beholdere i partiet

1-25 1

26-100 5

> 100 10

Tabell 2

Antall tilfeldig valgte enkeltprøver som kreves for med en gitt sannsynlighet å finne minst én prøve 
som ikke overholder kravene i et kjøtt- eller fjørfeparti ved en gitt forekomst i partiet av restmengder 

som overskrider grenseverdiene

Forekomst i partiet av rest-
mengder som overskrider 

grenseverdiene

Minsteantall prøver (no) som kreves for å påvise en restmengde som overskrider  
grenseverdiene, med en sannsynlighet på:

% 90 % 95 % 99 %

90 1 — 2

80 — 2 3

70 2 3 4

60 3 4 5

50 4 5 7

40 5 6 9
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Forekomst i partiet av rest-
mengder som overskrider 

grenseverdiene

Minsteantall prøver (no) som kreves for å påvise en restmengde som overskrider  
grenseverdiene, med en sannsynlighet på:

35 6 7 11

30 7 9 13

25 9 11 17

20 11 14 21

15 15 19 29

10 22 29 44

5 45 59 90

1 231 299 459

0,5 460 598 919

0,1 2 301 2 995 4 603

 Merknader: a) Tabellen forutsetter et tilfeldig utvalg.

  b) Dersom antall enkeltprøver angitt i tabell 2 overstiger ca. 10 % av enhetene i det samlede 
partiet, kan antall enkeltprøver som tas, være lavere og beregnes slik:

  n = no/((1 + (no - 1))/N)

   der

   n = minsteantall enkeltprøver som skal tas

   no  =  antall enkeltprøver angitt i tabell 2

   N = antall enheter i partiet som kan utgjøre en enkeltprøve.

  c) Dersom det tas bare én enkeltprøve, er sannsynligheten for å påvise overskridelse lik 
forekomsten av restmengder som overskrider grenseverdiene.

  d) For å bestemme nøyaktig sannsynlighet eller andre sannsynlighetsverdier eller for å bestemme 
en annen forekomst av overskridelser, kan antall prøver som skal tas, beregnes ut fra følgende 
formel:

  1 - p = (1 - i)n

   der p er sannsynligheten og i er forekomsten av overskridelser i partiet (begge uttrykt som 
brøker, ikke i prosent), og n er antall prøver.

4.3. Tilbereding av samleprøven

 Framgangsmåtene for kjøtt og fjørfe er beskrevet i tabell 3. Hver enkeltprøve regnes som en egen samleprøve.

 Framgangsmåtene for vegetabilske produkter, egg eller meieriprodukter er beskrevet i tabell 4 og 5. Enkeltprøvene 
som skal danne en samleprøve, bør om mulig slås sammen og blandes godt.

 Dersom det ikke er praktisk mulig eller hensiktsmessig å blande for å oppnå en samleprøve, kan følgende 
alternative framgangsmåte følges. Dersom enhetene kan bli skadet (og restmengdene dermed bli påvirket) i 
prosessen med blanding eller oppdeling av samleprøven, eller dersom store enheter ikke kan blandes for å oppnå 
en mer ensartet fordeling av restmengdene, bør enhetene fordeles tilfeldig mellom parallelle laboratorieprøver 
på tidspunktet da enkeltprøvene tas. I slike tilfeller bør resultatet som brukes, være gjennomsnittsverdien av de 
gyldige resultatene fra analysen av laboratorieprøvene.



11.11.2004 Nr. 56/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tabell 3

Kjøtt og fjørfe: Beskrivelse av enkeltprøver og minstestørrelse for laboratorieprøver

Produktklassifisering(1) Eksempler
Hva slags enkeltprøve som  

skal tas
Minstestørrelse for  

hver laboratorieprøve

Næringsmiddelråvarer av animalsk opprinnelse

1.

Kjøtt fra pattedyr

Merknad: For kontroll av om grenseverdiene for rester av fettløselige plantevernmidler er 
overholdt, må prøvene tas i samsvar med avsnitt 2 nedenfor.

1.1. Store pattedyr, hel eller halv 
skrott, vanligvis ≤ 10 kg

Storfe, sau, gris Hele eller deler av 
mellomgulvet, om nødvendig 
supplert med halsmuskelen 

0,5 kg

1.2. Små pattedyr, hel skrott Kanin Hel skrott eller bakpart 0,5 kg etter 
fjerning av skinn 

og bein

1.3. Kjøttstykker fra pattedyr, 
løse ferske/kjølte/fryste, 
emballert eller ikke

Kvarte skrotter, 
koteletter, biffer, 
boger

Hel(e) enhet(er), eller en del 
av en stor enhet

0,5 kg etter 
fjerning av bein

1.4. Kjøttstykker fra pattedyr, 
fryste i bulk

Kvarte skrotter, 
koteletter

Enten en fryst del tatt fra 
en beholder, eller hele (eller 
deler av) enkelte kjøttstykker

0,5 kg etter 
fjerning av bein

2.

Fett fra pattedyr, herunder fett fra skrotten

Merknad: Prøver av fett tatt som beskrevet i nr. 2.1, 2.2 og 2.3 kan brukes til å bestemme om fettet eller 
hele produktet overholder de tilsvarende grenseverdiene for restmengder

2.1. Store pattedyr, ved slakting, 
hel eller halv skrott, 
vanligvis ≥ 10 kg

Storfe, sau, gris Nyrefett, bukfett eller 
underhudsfett fra ett dyr

0,5 kg

2.2. Små pattedyr, ved slakting, 
hel eller halv skrott, < 10 kg

Buk- eller underhudsfett fra 
ett eller flere dyr

0,5 kg

2.3. Kjøttstykker fra pattedyr Bein, koteletter, 
biffer

Enten synlig fett, tatt fra en 
eller flere enheter

eller hel(e) enhet(er) eller 
deler av hel(e) enhet(er) der 
fett ikke kan skjæres av

0,5 kg

2 kg

2.4. Fettvev i bulk fra pattedyr Enheter tatt med prøvetakings-
utstyr på minst tre steder

0,5 kg

3. Slakteavfall fra pattedyr

3.1. Lever fra pattedyr, fersk/
kjølt/fryst

Hel(e) lever(e), eller del av 
lever

0,4 kg
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Produktklassifisering(1) Eksempler Hva slags enkeltprøve som 
skal tas

Minstestørrelse for  
hver laboratorieprøve

3.2. Nyre fra pattedyr, fersk/
kjølt/fryst

En eller begge nyrer, fra ett 
eller to dyr

0,2 kg

3.3. Hjerte fra pattedyr, ferskt/
kjølt/fryst

Helt (hele) hjerte(r), eller 
bare del av ventrikkel, 
dersom hjertet er stort

0,4 kg

3.4. Annet slakteavfall fra 
pattedyr, ferskt/kjølt/fryst

Del av eller hel enhet fra ett 
eller flere dyr, eller tverrsnitt 
tatt fra fryst produkt i bulk

0,5 kg

4.

Fjørfekjøtt

Merknad: For kontroll av om grenseverdiene for rester av fettløselige plantevernmidler er overholdt, må 
prøvene tas i samsvar med nr. 5 nedenfor

4.1. Fugl, stor skrott > 2 kg Kalkun, gås, hane, 
kapun og and

Lår, bein og annet mørkt 
kjøtt

0,5 kg etter 
fjerning av skinn 

og bein

4.2. Fugl, mellomstor skrott 
500 g-2 kg

Høne, perlehøne, 
ung kylling

Lår, bein eller annet mørkt 
kjøtt fra minst tre fugler

0,5 kg etter 
fjerning av skinn 

og bein

4.3. Fugl, liten skrott < 500 g Vaktel, due Skrotter fra minst seks 
fugler

0,2 kg muskelvev

4.4. Stykker av fugl, fersk/kjølt/
fryst, emballert for detalj- 
eller engrossalg

Bein, kvarte 
skrotter, bryst og 
vinger

Emballerte enheter, eller 
individuelle stykker

0,5 kg etter 
fjerning av skinn 

og bein

5.

Fett fra fjørfe, herunder fett fra skrotter

Merknad: Prøver av fett tatt som beskrevet i nr. 5.1 og 5.2 kan brukes til å bestemme om fettet eller hele 
produktet overholder de tilsvarende grenseverdiene for restmengder

5.1. Fugler, ved slaktingen, hel 
skrott eller deler av skrott

Kyllinger, kalkuner Enheter av bukfett fra minst 
3 fugler

0,5 kg

5.2. Kjøttstykker fra fugler Bein, brystmuskel Enten synlig fett, tatt fra 
enheten(e)

eller hel(e) enhet(er) eller 
deler av hel(e) enhet(er), når 
fettet ikke kan skjæres av

0,5 kg

2 kg

5.3. Fettvev i bulk fra fugler Enheter tatt med prøve-
takingsutstyr fra minst tre 
steder

0,5 kg
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Produktklassifisering(1) Eksempler Hva slags enkeltprøve som 
skal tas

Minstestørrelse for  
hver laboratorieprøve

6.               Slakteavfall fra fjørfe

6.1. Spiselig slakteavfall fra fugl, 
unntatt fettlever fra gås og 
and og lignende produkter 
med stor verdi

Enheter fra minst seks 
fugler, eller et tverrsnitt fra 
en beholder

0,2 kg

6.2. Fettlever fra gås og and og 
lignende produkter med stor 
verdi

Enhet fra én fugl eller 
beholder

0,05 kg

Bearbeidede næringsmidler av animalsk opprinnelse

7. Lett bearbeidede næringsmidler av animalsk opprinnelse, tørket kjøtt
Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, bearbeidet animalsk fett, herunder smeltet eller ekstrahert 
fett
Næringsmidler framstilt av en enkelt ingrediens av animalsk opprinnelse, med eller uten emballeringsmiddel 
eller mindre ingredienser som f.eks. aromastoffer, krydder og smaksingredienser, og som normalt er 
ferdigpakket og konsumferdige, med eller uten koking eller steking
Næringsmidler framstilt av flere ingredienser av animalsk opprinnelse, et næringsmiddel framstilt av 
flere ingredienser av både animalsk og vegetabilsk opprinnelse tas med her dersom ingrediensen eller 
ingrediensene er av overveiende animalsk opprinnelse 

7.1. Pattedyr eller fugl, findelt, 
kokt eller stekt, konservert, 
tørket, smeltet, eller 
produkter bearbeidet på 
annen måte, herunder 
produkter med flere 
ingredienser

Skinke, pølse, 
hakket storfekjøtt, 
kyllingpaté

Emballerte enheter, eller et 
representativt tverrsnitt fra 
en beholder, eller enheter 
(herunder eventuell sjy) tatt 
med prøvetakings-utstyr

0,5 kg eller 2 kg 
dersom fettinnholdet 

er < 5 %

(1) Fellesskapsklassifisering av næringsmidler: Vedlegg I til direktiv 86/362/EØF og vedlegg I til direktiv 86/363/EØF, begge endret 
ved direktiv 93/57/EF (EFT L 211 av 23.8.1993 s. 1) og vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 95/38/EF (EFT  
L 197 av 22.8.1995, s. 14).

 

Tabell 4

Planteprodukter: Beskrivelse av enkeltprøver og minstestørrelse for laboratorieprøver

Produktklassifisering(1) Eksempler
Hva slags enkeltprøve som  

skal tas
Minstestørrelse for  

hver laboratorieprøve

Næringsmiddelråvarer av vegetabilsk opprinnelse

1.

All frisk frukt

Alle friske grønnsaker, herunder poteter og sukkerbeter, men unntatt urter

1.1. Små friske produkter, 
enhetsvekt < 25 g

Bær, erter, oliven Hele enheter, eller 
emballasjer, eller enheter tatt 
med prøvetakingsutstyr

1 kg

1.2. Mellomstore friske 
produkter, enhetsvekt 
vanligvis 25 til 250 g

Epler, appelsiner Hele enheter 1 kg  
(minst 10 enheter)

1.3. Store friske produkter, 
enhetsvekt vanligvis  
> 250 g

Kål, agurker, druer 
(klaser)

Hel(e) enhet(er) 2 kg  
(minst 5 enheter)
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Produktklassifisering(1) Eksempler
Hva slags enkeltprøve som  

skal tas
Minstestørrelse for  

hver laboratorieprøve

2. Belgfrukter Bønner, tørkede; 
erter, tørkede

1 kg

Korn Ris, hvete 1 kg

Trenøtter Unntatt kokos-
nøtter

1 kg

Kokosnøtter 5 enheter

Oljefrø Jordnøtter 0,5 kg

Frø til drikkevarer og 
sukkervarer

Kaffebønner 0,5 kg

3. Urter Frisk persille
Hele enheter

0,5 kg

Andre, friske 0,2 kg

(for tørkede urter, se nr. 4 i denne tabell)

Krydder Tørkede Hele enheter eller tatt med 
prøvetakingsutstyr

0,1 kg

Bearbeidede næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse

4. Lett bearbeidede næringsmidler av vegetabilsk opprinnelse, tørket frukt, grønnsaker, urter, humle, malte 
kornprodukter

Produkter av vegetabilsk opprinnelse, te, urtete, vegetabilske oljer, juice og diverse produkter, f.eks. 
bearbeidede oliven og sitrusmelasse

Næringsmidler framstilt av en enkelt ingrediens av vegetabilsk opprinnelse, med eller uten 
emballeringsmedium eller mindre ingredienser som f.eks. aromastoffer, krydder og smaksingredienser, og 
som normalt er ferdigpakket og konsumferdige, med eller uten koking eller steking

Næringsmidler framstilt av flere ingredienser av vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter med 
ingredienser av animalsk opprinnelse dersom ingrediensen eller ingrediensene er av overveiende 
vegetabilsk opprinnelse, brød og andre stekte kornprodukter

4.1. Produkter med høy 
enhetsverdi

Emballasjer eller enheter tatt 
med prøvetakingsutstyr

0,1 kg(2)

4.2. Faste produkter med lav 
romvekt

Humle, te, urtete Emballerte enheter eller 
enheter tatt med prøve-
takingsutstyr

0,2 kg

4.3. Andre faste produkter Brød, mel, tørket 
frukt

Emballasjer eller hele 
enheter, eller enheter tatt med 
prøvetakingsutstyr

0,5 kg

4.4. Flytende produkter Vegetabilske oljer, 
juice

Emballerte enheter eller 
enheter tatt med prøve-
takingsutstyr

0,5 l eller 0,5 kg

(1) Fellesskapsklassifisering av næringsmidler: vedlegg I til direktiv 86/362/EØF og vedlegg I til direktiv 86/363/EØF, begge endret 
ved direktiv 93/57/EF (EFT L 211 av 23.8.1993, s. 1) og vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 95/38/EF (EFT  
L 197 av 22.8.1995, s. 14).

(2) Det kan tas en mindre laboratorieprøve fra et produkt med uvanlig stor verdi, men grunnen til at dette er gjort, bør noteres i 
prøvetakingsjournalen.
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Tabell 5

Egg og meieriprodukter: Beskrivelse av enkeltprøver og minstestørrelse for laboratorieprøver

Produktklassifisering(1) Eksempler
Hva slags enkeltprøve som  

skal tas
Minstestørrelse for  

hver laboratorieprøve

Næringsmiddelråvarer av animalsk opprinnelse

1. Egg av fjørfe

1.1. Egg, unntatt vaktelegg og 
egg av lignende type

Hele egg 12 hele hønseegg, 
6 hele gåse- eller 

andeegg

1.2. Vaktelegg og egg av 
lignende type

Hele egg 24 hele egg

2. Melk Hele enheter, eller enheter 
tatt med prøvetakingsutstyr

0,5 l

Bearbeidede næringsmidler av animalsk opprinnelse

3. Lett bearbeidede næringsmidler av animalsk opprinnelse, sekundære melkeprodukter som f.eks. skummet 
melk, kondensert melk og melkepulver

Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, melkefett, melkeprodukter som f.eks. smør, smørolje, fløte, 
fløtepulver, kasein, osv.

Næringsmidler framstilt av en enkelt ingrediens av animalsk opprinnelse, bearbeidede melkeprodukter 
som f.eks. yoghurt, ost

Næringsmidler framstilt av flere ingredienser av animalsk opprinnelse, bearbeidede melkeprodukter 
(herunder produkter med ingredienser av vegetabilsk opprinnelse dersom ingrediensen eller ingrediensene 
er av overveiende animalsk opprinnelse) som f.eks. smelteosteprodukter, tilberedt ost, yoghurt med 
aromatilsetning, sukret kondensert melk

3.1. Flytende melk, melke-
pulver, kondensert melk og 
fløte, melkebasert iskrem, 
fløte, yoghurt

Emballert(e) enhet(er) 
eller enhet(er) tatt med 
prøvetakingsutstyr

0,5 l (flytende)
eller

0,5 kg (fast)

i) Kondensert melk og fløte i bulk må blandes grundig før prøvetaking, og materiale som sitter fast på 
sidene og bunnen av beholdere skrapes av, og det hele røres godt om. Omtrent 2 til 3 1 tas ut og røres 
om på nytt før laboratorieprøve tas.

ii) Prøvetaking av melkepulver i bulk bør skje aseptisk, ved at et prøvetakingsspyd føres gjennom 
pulveret i jevnt tempo.

iii) Fløte i bulk blandes grundig med en rørestang, men skumdannelse, pisking og kjerning må unngås.

3.2. Smør og smørolje Smør, myssmør, smøre-
pålegg med lavt fettinnhold 
som inneholder smørfett, 
vannfri smørolje, vannfritt 
melkefett

Hele eller deler av 
emballert(e) enhet(er) tatt 
med prøvetakingsutstyr

0,2 kg
eller
0,2 l
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Produktklassifisering(1) Eksempler
Hva slags enkeltprøve som  

skal tas
Minstestørrelse for  

hver laboratorieprøve

3.3. Ost, herunder smelteost

Enhetsvekt 0,3 kg eller større Hel(e) enhet(er) eller  
enhet(er) tatt med prøve-
takingsutstyr

0,5 kg

Enhetsvekt < 0,3 kg 0,3 kg

  Merknad: Prøver av ost med rund bunn tas ved at det gjøres to snitt ut fra ostens midtpunkt. Prøver av ost 
med rektangulær bunn tas ved at det gjøres to snitt som er parallelle med sidene.

3.4. Flytende, fryste eller tørkede 
eggprodukter

Enhet(er) tatt aseptisk med 
prøvetakingsutstyr

0,5 kg

(1) Fellesskapsklassifisering av næringsmidler: vedlegg I til direktiv 86/362/EØF og vedlegg I til direktiv 86/363/EØF, begge endret ved 
direktiv 93/57/EF (EFT L 211 av 23.8.1993, s. 1) og vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 95/38/EF (EFT L 197 av  
22.8.1995, s. 14).

 

4.4. Tilbereding av laboratorieprøven

 Dersom samleprøven er større enn det som er nødvendig for en laboratorieprøve, bør den deles opp slik at det 
oppnås en representativ porsjon. Prøvetakingsutstyr, oppdeling i fire eller en annen hensiktsmessig metode for 
reduksjon av volumet kan brukes, men enheter av friske planteprodukter eller hele egg bør ikke skjæres eller 
deles opp. Om nødvendig bør parallelle laboratorieprøver tas på dette trinnet, eller de kan tilberedes ved bruk 
av den alternative framgangsmåten beskrevet ovenfor. Minstestørrelsene som kreves for laboratorieprøvene, er 
angitt i tabell 3, 4 og 5.

4.5. Prøvetakingsjournal

 Prøvetakeren må registrere partiets art og opprinnelse, eierens, leverandørens eller transportørens navn, dato og 
sted for prøvetakingen og alle andre relevante opplysninger. Alle avvik fra den anbefalte prøvetakingsmetoden 
må registreres. Et undertegnet eksemplar av journalen må vedlegges hver parallelle laboratorieprøve, og ett 
eksemplar beholdes av prøvetakeren. Et eksemplar av prøvetakingsjournalen bør gis til partiets eier eller dennes 
representant, uansett om vedkommende skal ha en laboratorieprøve eller ikke. Dersom prøvetakingsjournalene 
utarbeides i elektronisk form, bør de sendes til de samme mottakerne, og en like kontrollerbar revisjonslogg bør 
opprettholdes.

4.6. Pakking og sending av laboratorieprøven

 Laboratorieprøven må plasseres i en ren, inert beholder, som gir sikker beskyttelse mot forurensning, skade og 
lekkasje. Beholderen må forsegles og merkes grundig, og prøvetakingsjournalen skal vedlegges. Dersom det 
brukes strekkode, anbefales det at det også gis alfanumeriske opplysninger. Prøven må leveres til laboratoriet 
så snart som praktisk mulig. Forringelse under transport må unngås, f.eks. bør friske prøver holdes kjølt, og 
fryste prøver må holdes fryst. Prøver av kjøtt og fjørfe bør fryses før sending, med mindre de transporteres til 
laboratoriet før en eventuell forringelse kan inntreffe.

4.7. Tilbereding av analyseprøven

 Laboratorieprøven bør få en egen kode, som skal tilføyes i prøvetakingsjournalen sammen med dato for mottak 
og prøvens størrelse. Den delen av produktet som skal analyseres(1)(2), dvs. analyseprøven, bør skilles ut så 
snart som mulig. Dersom beregningen av restmengdene også skal omfatte de delene som ikke analyseres(12), må 
vekten av de utskilte delene registreres.

4.8. Tilbereding og oppbevaring av analyseporsjonen

 Analyseprøven skal om nødvendig findeles og skal blandes godt, slik at det blir mulig å oppnå representative 
analyseporsjoner. Størrelsen på analyseporsjonen bestemmes ut fra analysemetoden og hvor virkningsfull 
blandingen er. Metodene for findeling av blanding bør registreres, og bør ikke påvirke restmengdene som finnes 

(1)  Fellesskapsklassifisering av næringsmidler: vedlegg I til direktiv 86/362/EØF og vedlegg I til direktiv 86/363/EØF, begge endret 
ved direktiv 93/57/EF (EFT L 211 av 23.8.1993, s. 1) og vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 95/38/EF (EFT L 
197 av 22.8.1995, s. 14).

(2)  Deler av produkter som det gjelder grenseverdier for: vedlegg I til direktiv 90/642/EØF, endret ved direktiv 93/58/EØF (EFT L 211 
av 23.8.1993, s. 6).

(12) For eksempel analyseres ikke steinene i steinfrukt, men restmengden beregnes under antakelse av at steinen er tatt med, men ikke 
inneholder noen restmengder. Se fotnote 12.
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i analyseprøven. Analyseprøven bør om nødvendig behandles under spesielle forhold, f.eks. ved temperatur under 
null, for å begrense eventuelle skadevirkninger mest mulig. Dersom behandlingen kan påvirke restmengdene og 
det ikke finnes praktisk gjennomførbare alternative framgangsmåter, kan analyseporsjonen bestå av hele enheter, 
eller av segmenter som er tatt fra hele enheter. Dersom analyseporsjonen består av få enheter eller segmenter, er 
det usannsynlig at den er representativ for analyseprøven, og et tilstrekkelig antall parallellprøver må analyseres 
for å angi graden av usikkerhet i gjennomsnittsverdien. Dersom analyseporsjonene skal oppbevares før analyse, 
bør oppbevaringsmetoden og -tiden være slik at de ikke påvirker det restmengdenivå som finnes. Det må om 
nødvendig tas ut ekstra porsjoner med henblikk på parallelle og bekreftende analyser.

4.9. Skjematisk framstilling

 En skjematisk framstilling av framgangsmåtene for prøvetaking beskrevet ovenfor er gitt i dokumentet nevnt i 
fotnote 8.

5. SAMSVARSKRITERIER

 Analyseresultatene må avledes fra én eller flere laboratorieprøver som er tatt fra partiet og er i en tilstand som gjør 
at de egner seg til analyse. Resultatene må være underbygget med akseptable kvalitetskontrolldata(13). Dersom 
en restmengde overskrider en grenseverdi, bør identiteten bekreftes og konsentrasjonen etterprøves ved analyse 
av en eller flere ekstra analyseporsjoner som tas fra de(n) opprinnelige laboratorieprøven(e).

 Grenseverdien for restmengder gjelder for samleprøven.

 Partiet overholder en grenseverdi for restmengder når analyseresultatet(-ene) ikke overskrider denne 
grenseverdien.

 Dersom resultatene for samleprøven overskrider grenseverdien for restmengder, må det ved en beslutning om å 
avvise partiet tas hensyn til:

i) resultatene fra én eller eventuelt flere laboratorieprøver,

ii) nøyaktigheten og presisjonen i analysen, som angitt av kvalitetskontrolldataene.

_____________________________________

(13) Framgangsmåter for kvalitetskontroll ved analyse av restmengder av plantevernmidler. Dokument SANCO/3103/2000. Endringer 
vil bli å finne på Kommisjonens nettsted.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/67/EF

av 18. juli 2002

om merking av næringsmiddel som inneheld kinin og næringsmiddel som inneheld koffein(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering 
for næringsmidler(1), endra ved kommisjonsdirektiv  
2001/101/EF(2), særleg artikkel 4 nr. 2 og 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kinin og koffein vert nytta til framstilling eller tillaging 
av visse næringsmiddel, anten som aroma eller når det 
gjeld koffein, som ingrediens. For dei fleste forbrukarane 
inneber eit moderat inntak av desse stoffa ikkje nokon 
helserisiko.

2) I følgje konklusjonane til Vitskapsutvalet for 
næringsmiddel er det, med tanke på giftverknad, ingen 
innvendingar mot at kinin framleis kan nyttast opp til 
ei viss grense i bitre drikkar. Inntak av kinin kan likevel 
vere kontraindikert for visse personar av medisinske 
grunnar eller fordi dei er overfølsamme for stoffet.

3) Når det gjeld koffein, har Vitskapsutvalet for 
næringsmiddel i fråsegna si av 21. januar 1999 om 
koffein og andre stoff som vert nytta som ingrediensar 
i såkalla «energidrikkar», konkludert med at for vaksne, 
bortsett frå gravide kvinner, er det ikkje grunn til uro over 
energidrikkane sin medverknad til det samla inntaket av 
koffein på det vilkåret at energidrikkane kjem i staden for 
andre koffeinkjelder. For barn kan likevel eit auka dagleg 
inntak av koffein som inneber eit visst inntak av koffein 
per dag, føre til forbigåande åtferdsendringar, som til 
dømes auka uro, irritasjon, nervøsitet eller angst. Vidare 
meiner det nemnde utvalet at gravide kvinner bør rådast 
til å minske koffeininntaket sitt.

4) Desse fråsegnene viser at det er naudsynt med merking 
som gjev forbrukaren klare opplysningar om det eventuelle 
innhaldet av kinin eller koffein i eit næringsmiddel, 
og når det gjeld koffein, ei åtvaring og opplysing om 
innhaldet av koffein når dette overstig eit fastsett nivå for 
drikkar som normalt ikkje inneheld koffein.

5) Direktiv 2000/13/EF innheld ingen krav om særskild 
oppføring av aromaar i lista over ingrediensar. Når 
 

 
 

kinin eller koffein vert nytta som aroma, kan namna 
deira følgjeleg ikkje førast opp i lista over ingrediensar. 
Dessutan er det ikkje noko krav om at det skal opplysast 
om at innhaldet er høgt, trass i at koffein i seg sjølv er ført 
opp i lista over ingrediensar.

6) Visse medlemsstatar har innført nasjonal lovgjeving 
som gjer det obligatorisk med oppføring av innhaldet 
av kinin og/eller koffein i merkinga av næringsmiddel 
som inneheld desse stoffa, og i visse høve oppføring av 
innhaldet saman med ei åtvaring. Det at det finst og vert 
nytta slik nasjonal lovgjeving, skapar tekniske problem 
for handelen med dei aktuelle næringsmidla innanfor 
Fellesskapet.

7) For å opplyse alle forbrukarane i Fellesskapet, og for å 
lette den frie omsetnaden av dei aktuelle produkta, er 
det difor naudsynt å innføre harmoniserte føresegner for 
næringsmiddel som inneheld kinin og næringsmiddel 
som inneheld koffein. Desse føresegnene bør innehalde 
krav om obligatoriske opplysningar i merkinga, i tillegg 
til dei krava som er fastsette i direktiv 2000/13/EF. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Som eit unntak frå artikkel 6 nr. 6 andre leddet tredje 
strekpunktet i direktiv 2000/13/EF skal kinin og/eller koffein 
som vert nytta som aroma i framstillinga eller tilverkinga av eit 
næringsmiddel, førast ved namn i lista over ingrediensar som 
er nemnd i artikkel 3 nr. 1 punkt 2 i direktiv 2000/13/EF, rett 
etter uttrykket «aroma».

Artikkel 2

1. Dersom ein drikk som er meint for konsum, utan vidare 
tilverking eller etter rekonstituering av det konsentrerte eller 
tørka produktet, inneheld meir koffein enn 150 mg/l, utan 
omsyn til kjelde, skal følgjande opplysning førast opp i 
merkinga i det same synsfeltet som varenemninga til drikken: 
«Høgt koffeininnhald».

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 191 av 19.7.2002, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 5.

(1) TEF L 109 av 6.5.2000, s. 29.
(2) TEF L 310 av 28.11.2001, s. 19.

2004/EØS/56/08
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Denne opplysningen skal vere følgd av koffeininnhaldet 
uttrykt i mg/100 ml, i parentes og i samsvar med artikkel 13 
nr. 2 i direktiv 2000/13/EF.

2. Nr. 1 skal ikkje nyttast på drikkar som er framstilte 
av kaffi, te, kaffiekstrakt eller teekstrakt, og som har ei 
varenemning som inneheld ordet «kaffi» eller «te».

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal frå 1. juli 2003 tillate handel med 
produkt som er i samsvar med dette direktivet.

2. Medlemsstatane skal frå 1. juli 2004 forby handel med 
produkt som ikkje er i samsvar med dette direktivet.

Handelen med produkt som ikkje er i samsvar med dette 
direktivet, men som er merkte innan 1. juli 2004, kan likevel 
halde fram inntil lagra er tømde.

Artikkel 4

Medlemsstatane skal innan 30. juni 2003 setje i kraft dei 
lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 
dette direktivet. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen 
om dette.

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

Artikkel 5

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

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 18. juli 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/66/EF

av 16. juli 2002

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse 
av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis frukt og grønnsaker, korn, næringsmidler av animalsk 

opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av 
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2000/82/EF(2), særlig artikkel 5,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om 
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler 
på og i korn(3), sist endret ved kommisjonsdirektiv  
2002/42/EF(4), særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(5), sist endret ved direktiv 2002/42/EF, særlig 
artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. 
november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på eller i produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(6), sist endret ved 
direktiv 2002/42/EF, særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse, 
herunder frukt og grønnsaker, bør grenseverdiene for 
restmengder gjenspeile bruken av de minstekvanta av 
plantevernmidler som er nødvendige for å sikre et 
tilfredsstillende vern av planter, brukt på en slik måte 
at mengden av rester er så liten som det er praktisk 
mulig, samtidig som den er toksikologisk akseptabel, 
særlig med hensyn til miljøvern og forbrukervern når det 
gjelder akseptabelt næringsinntak. For næringsmidler av 
animalsk opprinnelse bør grenseverdiene for restmengder 
gjenspeile dyrenes inntak av korn og produkter av 
vegetabilsk opprinnelse behandlet med plantevernmidler, 
samtidig som det tas hensyn til de direkte følgene  
 
 

av eventuell bruk av veterinærpreparater. Fellesskapets 
grenseverdier for restmengder representerer den øvre 
grensen for hvor store mengder det kan være av slike 
rester i produkter, når produsentene har overholdt god 
landbrukspraksis. 

2) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler bør 
vurderes løpende, og verdiene kan endres for å ta 
hensyn til nye opplysninger og data. Grenseverdiene 
for restmengder bør fastsettes ved bestemmelsesgrensen 
dersom ingen bruk er godkjent.

3) Kommisjonen har gjort vedtak om ikke å oppføre følgende 
aktive stoffer i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF av 
15. juni 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter(7), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2002/48/EF(8): lindan (kommisjonsvedtak  
2000/801/EF)(9), kintozen (kommisjonsvedtak  
2000/816/EF)(10), permetrin (kommisjonsvedtak 
2000/817/EF)(11), zineb (kommisjonsvedtak  
2001/245/EF)(12) og paration (kommisjonsvedtak 
2001/520/EF)(13). Ved disse vedtakene er det fastsatt 
at plantefarmasøytiske produkter som inneholder disse 
aktive stoffene, ikke lenger skal være godkjent for 
bruk i Fellesskapet. Det er derfor nødvendig å legge til 
alle restene av plantevernmidler som stammer fra bruk 
av disse plantefarmasøytiske produktene, i vedleggene 
til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF 
for å sørge for at forbudet mot å bruke disse stoffene 
overvåkes og kontrolleres, og for å beskytte forbrukerne. 
Siden det ikke er mulig å skille mellom zineb og andre 
ditiokarbamater ved rutinekontroller, er det ikke mulig å 
fastsette grenseverdier for rester for zineb. For å oppfylle 
de berettigede forventningene om at de eksisterende lagre 
av plantevernmidler vil bli brukt, tillot Kommisjonens 
vedtak om ikke å oppføre stoffer, en utfasingsperiode, og 
det er hensiktsmessig at grenseverdiene for restmengder 
som er basert på at bruken av det aktuelle stoffet ikke er 
godkjent i Fellesskapet, ikke får anvendelse før utgangen 
av utfasingsperioden for dette stoffet.

2004/EØS/56/09

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 192 av 20.7.2002, s. 47, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 7.

(1) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(2) EFT L 3 av 6.1.2001, s. 18.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(4) EFT L 134 av 22.5.2002, s. 29.
(5) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(6) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.

(7) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(8) EFT L 148 av 6.6.2002, s. 19.
(9) EFT L 324 av 21.12.2000, s. 42.
(10) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 112.
(11) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 114.
(12) EFT L 88 av 28.3.2001, s. 19.
(13) EFT L 187 av 10.7.2001, s. 47.
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4) Det er tidligere fastsatt grenseverdier for rester i forbindelse 
med lindan og paration for visse næringsmidler i vedlegg 
II til direktiv 76/895/EØF (endret ved kommisjonsdirektiv 
82/528/EØF)(1), men dette direktiv gir medlemsstatene 
tillatelse til å fastsette høyere grenseverdier. For å 
fastsette harmoniserte grenseverdier for rester av 
lindan og paration i og på frukt og grønnsaker på 
fellesskapsplan, er det nødvendig at disse grenseverdiene 
for restmengder i stedet blir omfattet av direktiv  
90/642/EØF. Grenseverdiene for restmengder bør videre 
endres for å gjenspeile tilbaketrekkingen av godkjenninger 
på fellesskapsplan.

5) Fellesskapets grenseverdier for restmengder og verdiene 
anbefalt av Codex Alimentarius fastsettes og vurderes 
etter lignende framgangsmåter. Det finnes et begrenset 
antall grenseverdier i Codex for rester av lindan, kintozen, 
permetrin og paration. Disse er det tatt hensyn til ved 
fastsettelsen av grenseverdiene for restmengder i dette 
direktiv. Grenseverdier for restmengder i Codex som 
det i nær framtid vil bli anbefalt å trekke tilbake, er det 
ikke tatt hensyn til. Grenseverdiene i Codex for rester 
av lindan på 0,1 mg/kg (egg) og 0,7 mg/kg (fjørfekjøtt), 
er grenseverdier for fremmede restmengder. Disse 
grenseverdiene for restmengder gjenspeiler ikke resultatet 
av den aktuelle bruken av plantevernmidler, men tar 
hensyn til at tidligere bruk av stoffene har etterlatt rester 
som kan anses som forurensende. De grenseverdiene 
for restmengder som bygger på grenseverdiene for 

restmengder i Codex, er vurdert på bakgrunn av risikoene 
for forbrukerne, og det er ikke fastslått noen risiko med 
utgangspunkt i de toksikologiske sluttpunktene som 
bygger på undersøkelsene Kommisjonen har tilgang 
til. ADI for lindan er 0,001 mg/kg kroppsvekt per 
dag (JMPR 1997), og det anses ikke som nødvendig 
med en akutt referansedose, ADI for paration er 0,004  
mg/kg kroppsvekt per dag (JMPR 1995), og den akutte 
referansedosen er 0,01 mg/kg kroppsvekt per dag (JMPR 
1995), ADI for permetrin er 0,05 mg/kg kroppsvekt per 
dag (JMPR 1999), og det anses ikke som nødvendig med 
en akutt referansedose, ADI for kintozen er 0,01 mg/kg 
kroppsvekt per dag (JMPR 1995), og det anses ikke som 
nødvendig med en akutt referansedose.

6) Fellesskapet underrettet Verdens handelsorganisasjon 
om utkastet til kommisjonsdirektiv, og det er tatt hensyn 
til deres kommentarer ved ferdigstillelsen av direktivet. 
Kommisjonen vil kunne undersøke grenseverdier 
for restmengder for bestemte kombinasjoner av 
plantevernmidler og vekster som brukes i tredjestater, 
dersom det framlegges akseptable data(2).

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 76/895/EØF utgår oppføringer som gjelder lindan og paration.

Artikkel 2

Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i tabellen i del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF:

Rest av plantevernmiddel Grenseverdi (mg/kg)

«Lindan 0,01(*) korn

Kintozen (summen av kintozen og pentakloranilin uttrykt som  
kintozen)

0,02(*) korn

Permetrin (summen av isomerer) 0,05(*) korn

Paration 0,05(*) korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Artikkel 3

Følgende rester av plantevernmidler skal tilføyes i tabellen i del A i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF:

(1) EFT L 234 av 9.8.1982, s. 1. (2) «Guidance notes on import tolerances» — Dokument 7169/VI/99 rev. 1.
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Rest av  
plantevern-

middel

Grenseverdi (mg/kg)

For fettinnhold i kjøtt, kjøttprodukter, 
slakteavfall og animalsk fett oppført i 
vedlegg I under KN-kode 0201, 0202, 
0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, 
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 

1602(i) (iv)

For rå kumelk og helmelk fra kuer 
oppført i vedlegg I under KN-kode 

0401. For andre næringsmidler under 
KN-kode 0401, 0402, 0405 00 og 

0406 i samsvar med (ii) (iv)

For ferske egg uten skall, for fugleegg 
og eggeplommer oppført i vedlegg I 

under KN-kode 0407 00 og 0408 
(iii) (iv)

«Lindan Fjørfekjøtt 0,7(1) Annet 
0,02(2)

0,001(*) 0,01(1)

Kintozen 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)

Paration 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

(1) Disse grenseverdiene for restmengder bygger på grenseverdier for restmengder i Codex (grenseverdier for fremmede restmengder), 
og er ikke et resultat av bruken av plantevernmidler.

(2) Bygger på kontrolldata.
(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Artikkel 4

I tabellen i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF skal restene av plantevernmidler som er fastsatt i vedlegget 
til dette direktiv, tilføyes eller endres.

Artikkel 5

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

1. Medlemsstatene skal innen 30. november 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. desember 2002 for lindan, kintozen og permetrin, og fra 
1. mai 2003 for paration.

3. 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 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. juli 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som  
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Lindan

Kintozen (summen 
av kintozen og 

pentakloranilin uttrykt 
som kintozen)

Permetrin (summen av 
isomerer)

Paration

1. Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, 
uten tilsetning av sukker; nøtter

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

 i) SITRUSFRUKTER

Grapefrukt

Sitroner

Lime

Mandariner (herunder klementiner og lignende 
hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

 ii) NØTTER (med eller uten skall)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

 iii) KJERNEFRUKTER

Epler

Pærer

Kveder

Andre

 iv) STEINFRUKTER

Aprikoser

Kirsebær

Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)

Plommer

Andre

 v) BÆR OG SMÅ FRUKTER

a) Borddruer og vindruer

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som  
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Lindan

Kintozen (summen 
av kintozen og 

pentakloranilin uttrykt 
som kintozen)

Permetrin (summen av 
isomerer)

Paration

d) Andre små frukter og bær (unntatt 
viltvoksende)

Blåbær 
Tranebær
Solbær, hvitrips og rødrips
Stikkelsbær
Andre

e) Viltvoksende bær og frukter

vi) FORSKJELLIGE FRUKTER

Avokadoer
Bananer
Dadler
Fikener
Kiwier
Kumquat
Litchi
Mango
Oliven
Pasjonsfrukt
Ananas
Granatepler
Andre

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller 
tørkede

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

 i) ROT- OG KNOLLVEKSTER

Rødbeter
Gulrøtter
Knollselleri
Pepperrot
Jordskokk
Pastinakk
Rotpersille
Reddiker
Havrerot
Søtpoteter
Kålrot
Neper
Jams
Andre

 ii) LØK

Hvitløk
Kepaløk
Sjalottløk
Pipeløk
Andre

 iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER

 a) Søtvierfamilien

Tomater
Paprika
Eggfrukter
Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som  
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Lindan

Kintozen (summen 
av kintozen og 

pentakloranilin uttrykt 
som kintozen)

Permetrin (summen av 
isomerer)

Paration

b) Gresskarfamilien — spiselig skall
Slangeagurker
Sylteagurker
Mandelgresskar
Andre

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall
Meloner
Gresskar
Vannmeloner
Andre

d) Sukkermais

 iv) KÅL

a) Blomsterkål
Brokkoli
Blomkål
Andre

b) Hodekål
Rosenkål
Hvitkål og rødkål
Andre

c) Bladkål
Kinakål
Grønnkål
Andre

d) Knutekål

 v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

 a) Salater og lignende
Karse
Vårsalat
Salat
Bredbladet endiv
Andre

 b) Spinat og lignende
Spinat
Bladbete
Andre

 c) Brønnkarse

 d) Salatsikori

 e) Urter
Kjørvel
Gressløk
Persille
Snittselleri
Andre

 vi) BELGFRUKTER (friske)

Bønner (med belg)
Bønner (uten belg)
Erter (med belg)
Erter (uten belg)
Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som  
grenseverdiene for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Lindan

Kintozen (summen 
av kintozen og 

pentakloranilin uttrykt 
som kintozen)

Permetrin (summen av 
isomerer)

Paration

 vii) STENGELGRØNNSAKER (friske)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

 viii) SOPP

a) Dyrket sopp

b) Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

Bønner

Linser

Erter

Andre

4. Oljeholdige frø 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)

Linfrø

Jordnøtter 0,05(#)

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre 0,02(*)

5. Poteter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)

Tidligpoteter

Matpoteter

6. Te (blader og stilker, tørkede, gjærede og ugjærede, av 
Camellia sinensis)

0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og 
ikke-konsentrert pulver

0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
(#) Angir at grenseverdien for restmengder bygger på en grenseverdi for restmengder i Codex.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/71/EF

av 19. august 2002

om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse 
av grenseverdier for rester av plantevernmidler (formotion, dimetoat og oksydemetonmetyl) på og i korn, næringsmidler av 

animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 
1976 om fastsettelse av grenseverdier for rester av 
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(1), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2002/66/EF(2), særlig artikkel 5,

under henvisning til rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 
om fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler 
på og i korn(3), sist endret ved direktiv 2002/66/EF, særlig 
artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 1986 
om fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler 
på og i næringsmidler av animalsk opprinnelse(4), sist endret 
ved direktiv 2002/66/EF, særlig artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 90/642/EØF av  
27. november 1990 om fastsettelse av grenseverdier for 
rester av plantevernmidler på eller i produkter av vegetabilsk 
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(5), sist endret ved 
direktiv 2002/66/EF, særlig artikkel 7, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For korn og produkter av vegetabilsk opprinnelse, 
herunder frukt og grønnsaker, bør grenseverdiene for 
restmengder gjenspeile bruken av de minstekvanta av 
plantevernmidler som er nødvendige for å sikre et 
tilfredsstillende vern av planter, brukt på en slik måte 
at mengden av rester er så liten som det er praktisk 
mulig, samtidig som den er toksikologisk akseptabel, 
særlig med hensyn til miljøvern og forbrukervern når det 
gjelder akseptabelt næringsinntak. For næringsmidler av 
animalsk opprinnelse bør grenseverdiene for restmengder 
gjenspeile dyrenes inntak av korn og produkter av 
vegetabilsk opprinnelse behandlet med plantevernmidler, 
samtidig som det tas hensyn til de direkte følgene 
av eventuell bruk av veterinærpreparater. Fellesskapets 
grenseverdier for restmengder representerer den øvre 
grensen for hvor store mengder det kan være av slike 
rester i produkter, når produsentene har overholdt god 
landbrukspraksis. 

2) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler bør 
vurderes løpende, og verdiene kan endres for å ta 
hensyn til nye opplysninger og data. Grenseverdiene 
for restmengder bør fastsettes ved bestemmelsesgrensen 
dersom godkjent bruk av plantevernmidler ikke fører 
til påviselige restmengder i eller på næringsmiddelet, 
dersom ingen bruk er godkjent, dersom den bruk som 
er godkjent av medlemsstatene, ikke er understøttet av 
de nødvendige data, eller dersom bruk i tredjestater som 
fører til restmengder på eller i næringsmidler som kan 
omsettes på fellesskapsmarkedet, ikke er understøttet av 
de nødvendige data.

3) Når det gjelder dimetoat og oksydemetonmetyl, har 
enkelte medlemsstater underrettet Kommisjonen om 
sitt ønske om å gjennomgå nasjonale grenseverdier 
for restmengder i samsvar med artikkel 8 i direktiv  
90/642/EØF, på bakgrunn av bekymring over 
forbrukernes inntak. Forslag til revisjon av Fellesskapets 
grenseverdier for restmengder er oversendt Kommisjonen. 
Kommisjonen har konkludert med at det vil være klokt å 
endre enkelte grenseverdier for restmengder med tanke 
på de risikoene disse stoffene kan utgjøre for forbrukerne. 
Det er viktig at medlemsstatene treffer ytterligere tiltak 
for risikohåndtering for å verne forbrukerne i tilstrekkelig 
grad. Når det gjelder dimetoat og oksydemetonmetyl, må 
medlemsstatene gjennomgå eksisterende godkjenninger 
i samsvar med artikkel 4 i direktiv 91/414/EØF(6), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2002/64/EF(7), for at 
godkjent bruk ikke skal føre til at grenseverdiene for 
restmengder overskrides.

4) Forbrukernes livslange eksponering for plantevernmidlene 
omhandlet i dette direktiv gjennom næringsmidler, er 
undersøkt på nytt og vurdert etter de framgangsmåtene 
og den praksisen som benyttes i Fellesskapet, idet det 
er tatt hensyn til retningslinjene som er offentliggjort 
av Verdens helseorganisasjon(8). Ifølge beregninger vil 
de grenseverdiene for restmengder som fastsettes i 
dette direktiv, ikke medføre at akseptabelt daglig inntak 
overskrides. ADI for oksydemetonmetyl er 0,0003 mg/kg 
kroppsvekt (JMPR 1989), og den akutte referansedosen 
er 0,005 mg/kg kroppsvekt, ADI for dimetoat er 
0,002 mg/kg kroppsvekt (JMPR 1996), og den akutte 
referansedosen er 0,03 mg/kg kroppsvekt.

2004/EØS/56/10

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 225 av 22.8.2002, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 7.

(1) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26.
(2) EFT L 192 av 20.7.2002, s. 47.
(3) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37.
(4) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43.
(5) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71.

(6) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 
(7) EFT L 189 av 18.7.2002, s. 27. 
(8) «Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised)», 

utarbeidet av GEMS/Food programme i samarbeid med Codex-komiteen 
for rester av plantevernmidler, offentliggjort av Verdens helseorganisasjon, 
1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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5) I de tilfellene der det er relevant, er forbrukernes 
akutte eksponering for disse plantevernmidlene gjennom 
hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester av 
disse plantevernmidlene, blitt undersøkt og vurdert etter 
de framgangsmåtene og den praksisen som benyttes i 
Fellesskapet, idet det er tatt hensyn til retningslinjene 
som er offentliggjort av Verdens helseorganisasjon. 
Det konkluderes med at forekomsten av rester av 
plantevernmidler på samme nivå som eller under de 
grenseverdiene for restmengder som foreslås i dette 
direktiv, ikke vil medføre akutte giftvirkninger.

6) Når det gjelder formotion, er det ikke rapportert om 
noen bruk på verdensbasis. I mangel av tilstrekkelige 
data om restmengder og toksikologi, bør grenseverdiene 
for rester av formotion for alle produkter settes til 
bestemmelsesgrensen.

7) Fellesskapets handelspartnere er gjennom Verdens 
handelsorganisasjon blitt rådspurt om verdiene for 
formotion, dimetoat og oksydemetonmetyl foreslått i 
dette direktiv, og det er tatt hensyn til deres merknader til 
disse verdiene.

8) Uttalelser fra Vitenskapskomiteen for planter, særlig råd 
og anbefalinger med hensyn til vern av forbrukere av 

landbruksvarer som er behandlet med plantevernmidler, 
er tatt i betraktning.

9) Vedleggene til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF,  
86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I vedlegg II til direktiv 76/895/EØF utgår oppføringer som gjelder 
«dimetoat», «ometoat», «formotion», «oksydemetonmetyl», 
«demeton-S-metyl» og «demeton-S-metyl-sulfon».

Artikkel 2

I del A i vedlegg II til direktiv 86/362/EØF tilføyes følgende 
rader:

Rest av plantevernmiddel Grenseverdi (mg/kg)

«Oksydemetonmetyl (summen av oksydemetonmetyl og 
demeton-S-metyl-sulfon uttrykt som oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av dimetoat og ometoat uttrykt som 
dimetoat)

Formotion

0,1 bygg og havre 
0,02(*) annet korn

0,3 hvete, rug og rughvete 
0,02(*) annet korn

0,02(*) korn

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Artikkel 3

I del B i vedlegg II til direktiv 86/363/EØF tilføyes følgende rader:

Rest av plantevernmiddel

Grenseverdi (mg/kg)

For kjøtt, herunder fett, 
kjøttprodukter, slakteavfall og 

animalsk fett oppført i vedlegg I 
under KN-kode 0201, 0202, 0203, 

0204, 0205 00 00, 0206, 0207, 
ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 

og 1602

For melk og 
melkeprodukter oppført 

i vedlegg I under 
KN-kode 0401, 0402, 

0405 00 og 0406

For ferske egg uten 
skall, for fugleegg og 

eggeplommer oppført i 
vedlegg I under  

KN-kode 0407 00 og 
0408

«Oksydemetonmetyl (summen av 
oksydemetonmetyl og demeton-
S-metyl-sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.»

Artikkel 4

Grenseverdiene for restmengder oppført i vedlegget til dette direktiv, tilføyes eller erstatter dem som er oppført 
for de aktuelle plantevernmidlene i vedlegg II til direktiv 90/642/EØF.
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 1. januar 2003.

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 6

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

Artikkel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. august 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene  
for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Formotion

Oksydemetonmetyl 
(summen av 

oksydemetonmetyl 
og demeton-S-metyl-

sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av 
dimetoat og ometoat 
uttrykt som dimetoat)

1. Frukt, frisk, tørket eller rå, konservert ved frysing, uten tilsetning 
av sukker; nøtter

0,02(*)

i) SITRUSFRUKTER 0,02(*) 0,02(*)

Grapefrukt

Sitroner

Lime

Mandariner (herunder klementiner og lignende hybrider)

Appelsiner

Pomeloer

Andre

 ii) NØTTER (med eller uten skall) 0,05(*) 0,05(*)

Mandler

Paranøtter

Kasjunøtter

Kastanjer

Kokosnøtter

Hasselnøtter

Macadamianøtter

Pekannøtter

Pinjekjerner

Pistasienøtter

Valnøtter

Andre

 iii) KJERNEFRUKTER 0,02(*) 0,02(*)

Epler

Pærer

Kveder

Andre

 iv) STEINFRUKTER 0,02(*)

Aprikoser

Kirsebær 1

Fersken (herunder nektariner og lignende hybrider)

Plommer

Andre 0,02(*)

 v) BÆR OG SMÅ FRUKTER 0,02(*) 0,02(*)

a) Borddruer og vindruer

Borddruer

Vindruer

b) Jordbær (unntatt viltvoksende)

VEDLEGG
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene  
for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Formotion

Oksydemetonmetyl 
(summen av 

oksydemetonmetyl 
og demeton-S-metyl-

sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av 
dimetoat og ometoat 
uttrykt som dimetoat)

c) Bær fra halvbusker (unntatt viltvoksende)

Bjørnebær

Blåbringebær

Loganbær

Bringebær

Andre

d) Andre små frukter og bær (unntatt viltvoksende)

Blåbær 

Tranebær

Solbær, hvitrips og rødrips

Stikkelsbær

Andre

 e) Viltvoksende bær og frukter

 vi) FORSKJELLIGE FRUKTER 0,02(*)

Avokadoer

Bananer

Dadler

Fikener

Kiwier

Kumquat

Litchi

Mango

Oliven 2

Pasjonsfrukt

Ananas

Granatepler

Andre 0,02(*)

2. Grønnsaker, friske eller ubehandlede, fryste eller tørkede 0,02(*)

i) ROT- OG KNOLLVEKSTER 0,02(*) 0,02(*)

Rødbeter

Gulrøtter

Knollselleri

Pepperrot

Jordskokk

Pastinakk

Rotpersille

Reddiker

Havrerot

Søtpoteter

Kålrot

Neper

Jams

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene  
for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Formotion

Oksydemetonmetyl 
(summen av 

oksydemetonmetyl 
og demeton-S-metyl-

sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av 
dimetoat og ometoat 
uttrykt som dimetoat)

ii) LØK 0,02(*)

Hvitløk

Kepaløk

Sjalottløk

Pipeløk 2

Andre 0,02(*)

iii) FRUKTBÆRENDE GRØNNSAKER 0,02(*) 0,02(*)

a) Søtvierfamilien

Tomater

Paprika

Eggfrukter

Andre

b) Gresskarfamilien — spiselig skall

Slangeagurker

Sylteagurker

Mandelgresskar

Andre

c) Gresskarfamilien — uspiselig skall

Meloner

Gresskar

Vannmeloner

Andre

d) Sukkermais

iv) KÅL

a) Blomsterkål 0,02(*)

Brokkoli

Blomkål 0,2

0,02(*)
Andre

b) Hodekål

Rosenkål 0,05

0,05

0,02(*)

0,02(*)

0,3

1

0,02(*)

0,02(*)

Hvitkål og rødkål

Andre

c) Bladkål

Kinakål

Grønnkål

Andre

d) Knutekål 0,05 0,02(*)

v) BLADGRØNNSAKER OG FRISKE URTER

a) Salater og lignende 0,05

Karse

Vårsalat

Salat 0,5

0,02(*)
Bredbladet endiv

Andre
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene  
for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Formotion

Oksydemetonmetyl 
(summen av 

oksydemetonmetyl 
og demeton-S-metyl-

sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av 
dimetoat og ometoat 
uttrykt som dimetoat)

b) Spinat og lignende 0,02(*) 0,02(*)

Spinat

Bladbete

Andre

c) Brønnkarse 0,02(*) 0,02(*)

d) Salatsikori 0,02(*) 0,02(*)

e) Urter 0,02(*) 0,02(*)

Kjørvel

Gressløk

Persille

Snittselleri

Andre

vi) BELGFRUKTER (friske) 0,02(*)

Bønner (med belg)

Bønner (uten belg)

Erter (med belg) 1

Erter (uten belg)

Andre 0,02(*)

vii) STENGELGRØNNSAKER (friske) 0,02(*) 0,02(*)

Asparges

Kardon

Hageselleri

Fennikel

Artisjokk

Purre

Rabarbra

Andre

viii) SOPP 0,02(*) 0,02(*)

Dyrket sopp

Viltvoksende sopp

3. Tørkede belgfrukter 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

Bønner

Linser

Erter

Andre

4. Oljeholdige frø 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

Linfrø

Jordnøtter

Valmuefrø

Sesamfrø

Solsikkefrø

Rapsfrø

Soyabønner

Sennepsfrø

Bomullsfrø

Andre



Nr. 56/50 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene  
for restmengder gjelder for

Rester av plantevernmidler og grenseverdier for restmengder (mg/kg)

Formotion

Oksydemetonmetyl 
(summen av 

oksydemetonmetyl 
og demeton-S-metyl-

sulfon uttrykt som 
oksydemetonmetyl)

Dimetoat (summen av 
dimetoat og ometoat 
uttrykt som dimetoat)

5. Poteter 0,02(*) 0,02(*) 0,02(*)

Tidligpoteter

Matpoteter

6. Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia 
sinensis)

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

7. Humle (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert 
pulver

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*)

(*) Angir bestemmelsesgrensen.
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/72/EF

av 6. august 2002

om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/109/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler(1), særlig artikkel 3,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 23. februar 1990 om 
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme 
i kontakt med næringsmidler(2), sist endret ved direktiv 
2002/17/EF(3), er blitt endret gjentatte ganger i betydelig 
grad. Av klarhets- og forenklingshensyn bør det derfor 
konsolideres.

2) Artikkel 2 i direktiv 89/102/EØF fastsetter at ferdige 
materialer og gjenstander ikke må avgi bestanddeler til 
næringsmidler i en slik mengde at de kan utgjøre en fare 
for menneskers helse eller føre til en uakseptabel endring 
i næringsmidlenes sammensetning.

3) Et hensiktsmessig middel for å nå dette målet med hensyn 
til plastmaterialer og plastgjenstander, er et særdirektiv 
som definert i artikkel 3 i direktiv 89/109/EØF, hvis 
alminnelige bestemmelser også får anvendelse på dette 
tilfellet.

4) Dette direktiv skal ha samme virkeområde som 
rådsdirektiv 82/711/EØF(4).

5) Ettersom bestemmelsene i dette direktiv ikke får 
anvendelse på ionebytteharpikser, vil disse materialene 
og gjenstandene bli omfattet av et senere særdirektiv.

6) Silikoner bør betraktes som elastomerer og ikke som 
plast, og de bør derfor ikke omfattes av definisjonen av 
plast.

7) For å nå det målet som er fastsatt i artikkel 2 i direktiv 
89/109/EØF, er det tilstrekkelig å utarbeide en liste 
over stoffer det er tillatt å bruke, og å fastsette en 
samlet migrasjonsgrense og eventuelt andre særlige 
restriksjoner.

8) I tillegg til monomerene og de andre utgangsstoffene som 
er fullt ut vurdert og godkjent på fellesskapsplan, finnes 
det også monomerer og utgangsstoffer som er vurdert 
og godkjent i minst én medlemsstat, og som fortsatt kan 
brukes inntil de er blitt vurdert av Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler, og det er gjort vedtak om at de skal 
oppføres i fellesskapslisten. Dette direktiv vil derfor 
senere bli utvidet til å omfatte de stoffene og områdene 
som er midlertidig unntatt.

9) Den gjeldende listen over tilsetningsstoffer er en 
ufullstendig liste, ettersom den ikke inneholder alle stoffer 
som for tiden er tillatt i én eller flere medlemsstater. 
Disse stoffene vil derfor fortsatt være underlagt nasjonal 
lovgivning i påvente av en beslutning om at de oppføres 
i fellesskapslisten.

10) Dette direktiv fastsetter spesifikasjoner for bare noen få 
stoffer. De øvrige stoffene det kan kreves spesifikasjoner 
for, vil derfor fortsatt være underlagt nasjonal lovgivning 
i påvente av en beslutning på fellesskapsplan.

11) For visse tilsetningsstoffer kan restriksjonene som er 
fastsatt i dette direktiv, ikke anvendes i alle situasjoner 
før de data som er nødvendige for en bedre evaluering 
av hvilken eksponering forbrukeren utsettes for i visse 
bestemte situasjoner, er samlet inn og vurdert. Disse 
tilsetningsstoffene er derfor oppført i en annen liste enn 
listen over de tilsetningsstoffene som er fullt ut regulert 
på fellesskapsplan.

12) Direktiv 82/711/EØF fastsetter de nødvendige 
grunnleggende reglene for kontroll med migrasjon 
av plastmaterialers og plastgjenstanders bestanddeler, 
og rådsdirektiv 85/572/EØF(5) fastsetter en liste over 
testløsninger som skal brukes ved migrasjonsanalysene.

13) Det er enklere å bestemme mengden av et stoff i et ferdig 
materiale eller en ferdig gjenstand enn å bestemme 
stoffets spesifikke migrasjonsgrense. Det bør derfor på 
visse vilkår tillates at kontrollen av samsvar med reglene 
skjer på grunnlag av bestemmelse av mengden i stedet for 
den spesifikke migrasjonsgrensen.

14) For visse plasttyper finnes det allment anerkjente 
diffusjonsmodeller basert på forsøksdata som gjør det 
mulig å beregne migrasjonsgrensen for et stoff på 
visse vilkår, og dermed unngå kompliserte, kostbare og 
tidkrevende analyser.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 220 av 15.8.2002, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 5/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 7.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.
(2) EFT L 75 av 21.3.1990, rettet i EFT L 349 av 13.12.1990, s. 26.
(3) EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19.
(4) EFT L 297 av 23.10.1982, s. 26. Direktivet sist endret ved direktiv 97/48/EF 

(EFT L 222 av 12.8.1997, s. 10). (5) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 14.
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15) En samlet migrasjonsgrense er et mål for materialets 
stabilitet og hindrer en uakseptabel endring i 
næringsmidlenes sammensetning og reduserer dessuten 
behovet for å fastsette et stort antall spesifikke 
migrasjonsgrenser eller andre restriksjoner, noe som fører 
til en mer effektiv kontroll.

16) Rådsdirektiv 78/142/EØF(1) fastsetter grenseverdiene 
for den mengde vinylklorid som kan forekomme i 
plastmaterialer og plastgjenstander som er framstilt av 
dette stoffet, samt grenseverdiene for mengden vinylklorid 
som kan avgis fra disse materialene og gjenstandene, og 
kommisjonsdirektiv 80/766/EØF(2) og 81/432/EØF(3) 
fastsetter Fellesskapets analysemetode for kontroll av 
disse grenseverdiene.

17) Av hensyn til et eventuelt erstatningsansvar er det 
nødvendig med en skriftlig erklæring som omhandlet i 
artikkel 6 nr. 5 i direktiv 89/109/EØF, ved yrkesmessig 
bruk av plastmaterialer og plastgjenstander som på grunn 
av sin art ikke er klart beregnet på bruk i forbindelse med 
næringsmidler.

18) Kommisjonsdirektiv 80/590/EØF(4) fastsetter symbolet 
som kan følge materialer og gjenstander beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler.

19) I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet er det for 
å oppnå det grunnleggende mål, nemlig å sikre fri 
omsetning av plastmaterialer og plastgjenstander beregnet 
på å komme i kontakt med næringsmidler, nødvendig og 
hensiktsmessig å fastsette regler for definisjonen av plast 
og tillatte stoffer. Dette direktiv begrenser seg til det som 
er nødvendig for å oppnå de ønskede mål i samsvar med 
traktatens artikkel 5 nr. 3.

20) Vitenskapskomiteen for næringsmidler er i samsvar 
med artikkel 3 i direktiv 89/109/EØF blitt rådspurt i 
forbindelse med bestemmelsene som kan ha innvirkning 
på folkehelsen.

21) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen.

22) Dette direktiv bør ikke berøre fristene fastsatt i vedlegg VII 
del B, som gjelder for når medlemsstatene skal oppfylle 
direktiv 90/128/EØF og de rettsakter som endrer det —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv er et særdirektiv som definert i artikkel 3 i 
direktiv 89/109/EØF.

2. Dette direktiv får anvendelse på plastmaterialer og 
plastgjenstander samt deler av disse som:

a) består av bare plast, eller

b) består av to eller flere lag som alle består av bare plast, og 
som er forbundet med hverandre ved hjelp av klebemidler 
eller et hvilket som helst annet middel,

og som i ferdig tilstand er beregnet på å komme i kontakt med 
næringsmidler, eller som, i samsvar med sitt formål, kommer i 
kontakt med næringsmidler.

3. I dette direktiv menes med «plast», organiske 
makromolekylære forbindelser som oppstår ved polymerisasjon, 
polykondensasjon, polyaddisjon eller ved alle andre lignende 
prosesser mellom molekyler med lavere molekylvekt eller ved 
kjemisk endring av naturlige makromolekylære forbindelser. 
I disse makromolekylære forbindelsene kan det inngå andre 
stoffer eller materialer.

Følgende skal likevel ikke anses som «plast»:

a) lakkert og ulakkert regenerert cellulosefilm omfattet av 
kommisjonsdirektiv 93/10/EØF(5),

b) elastomerer, naturgummi og syntetisk gummi,

c) papir og papp, enten endret eller uendret ved tilsetning av 
plast,

d) overflatebelegg framstilt av:

— parafinvoks, herunder syntetisk parafinvoks og/eller 
mikrokrystallinsk voks,

— blandinger av voksartene nevnt i første strekpunkt og/
eller blandinger av disse voksartene med plast,

e) ionebytteharpikser,

f) silikoner.

4. Med mindre Kommisjonen på et senere tidspunkt treffer 
en beslutning, får dette direktiv ikke anvendelse på materialer 
og gjenstander som består av to eller flere lag, hvorav minst 
ett ikke består utelukkende av plast, selv om det laget som er 
beregnet på å komme i direkte kontakt med næringsmidler, 
består utelukkende av plast.

Artikkel 2

Plastmaterialer og plastgjenstander skal ikke avgi bestanddeler 
til næringsmidler i mengder som overstiger 10 milligram per 
kvadratdesimeter (mg/dm2) av materialets eller gjenstandens 
overflate (samlet migrasjonsgrense). I følgende tilfeller skal 
imidlertid grenseverdien for avgitte bestanddeler fastsettes til 
60 milligram per kg (mg/kg) næringsmiddel:

a) gjenstander som er eller kan sammenlignes med beholdere, 
eller som kan fylles, med et volum på mellom 500 milliliter 
(ml) og 10 liter (l),

b) gjenstander som kan fylles, og der overflaten som kommer 
i kontakt med næringsmidlet, ikke kan beregnes,

c) kapsler, pakninger, propper eller tilsvarende lukke-
mekanismer.

(1) EFT L 44 av 15.2.1978, s. 15.
(2) EFT L 213 av 16.8.1980, s. 42.
(3) EFT L 167 av 24.6.1981, s. 6.
(4) EFT L 151 av 19.6.1980, s. 21.

(5) EFT L 93 av 17.4.1993, s. 27. Direktivet endret ved direktiv 93/111/EF (EFT 
L 310 av 14.12.1993, s. 41).
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Artikkel 3

1. Bare de monomerene og andre utgangsstoffer som er 
oppført i vedlegg II del A og B, kan brukes til å framstille 
plastmaterialer og plastgjenstander, på de vilkår som er angitt.

2. Som unntak fra første nummer kan de monomerene og 
andre utgangsstoffer som er oppført i vedlegg II del B, fortsatt 
brukes inntil 31. desember 2004, i påvente av en vurdering av 
dem av Vitenskapskomiteen for næringsmidler.

3. Listen i vedlegg II del A kan endres:

— ved å tilføye stoffer oppført i vedlegg II del B, i samsvar 
med kriteriene fastsatt i vedlegg II til direktiv 89/109/EØF, 
eller

— ved å tilføye «nye stoffer», dvs. stoffer som ikke er nevnt 
verken i del A eller B i vedlegg II, i samsvar med artikkel 3 
i direktiv 89/109/EØF.

4. Ingen medlemsstater skal godkjenne nye stoffer for bruk 
på deres territorium med mindre det skjer etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 4 i direktiv 89/109/EØF.

5. Listene i vedlegg II del A og B omfatter imidlertid ennå 
ikke de monomerene og andre utgangsstoffer som brukes bare 
til framstilling av:

— overflatebelegg framstilt på basis av harpiks eller polymerer 
i flytende, pulverisert eller dispergert form, som lakk, 
maling osv.,

— epoksymateriale,

— klebemidler og heftgrunn,

— trykkfarge.

Artikkel 4

Vedlegg III del A og B inneholder en ufullstendig liste over 
tilsetningsstoffer som kan brukes ved framstillingen av 
plastmaterialer og plastgjenstander samt restriksjoner og/eller 
spesifikasjoner for bruken av dem.

For stoffene i vedlegg III del B anvendes de spesifikke 
migrasjonsgrensene fra 1. januar 2004 når samsvarskontrollen 
er gjennomført i testløsning D eller i testmedier ved 
erstatningsanalyser som fastsatt i direktiv 82/711/EØF og 
85/572/EØF.

Artikkel 5

Bare produktene framstilt ved bakteriegjæring oppført i 
vedlegg IV kan brukes i kontakt med næringsmidler.

Artikkel 6

1. I vedlegg V del A er det fastsatt generelle spesifikasjoner 
for plastmaterialer og plastgjenstander. Øvrige spesifikasjoner 
for visse stoffer nevnt i vedlegg II, III og IV, er fastsatt i 
vedlegg V del B.

2. Tallene i parentes i kolonnen «Restriksjoner og/eller 
spesifikasjoner» er forklart i vedlegg VI.

Artikkel 7

De spesifikke migrasjonsgrensene angitt i listene i vedlegg II 
uttrykkes i mg/kg. I følgende tilfeller skal grenseverdiene 
likevel uttrykkes i mg/dm2:

a) dersom det dreier seg om gjenstander som er eller kan 
sammenlignes med beholdere, eller som kan fylles, med et 
volum på mindre enn 500 ml eller mer enn 10 l,

b) dersom det dreier seg om folier eller andre materialer 
som ikke kan fylles, eller der det er umulig å beregne 
forholdet mellom gjenstandens overflateareal og mengden 
næringsmidler som er i kontakt med det.

I slike tilfeller skal grenseverdiene som er fastsatt i 
vedlegg II, og som er uttrykt i mg/kg, deles med den vedtatte 
omregningsfaktor 6 når de uttrykkes i mg/dm2.

Artikkel 8

1. Kontrollen med at migrasjonsgrensene overholdes skal 
utføres i samsvar med bestemmelsene fastsatt i direktiv 
82/711/EØF og 85/572/EØF samt med tilleggsbestemmelsene 
i vedlegg I til dette direktiv.

2. Kontrollen med at de spesifikke migrasjonsgrensene 
fastsatt i nr. 1 overholdes, skal ikke være obligatorisk dersom 
det kan godtgjøres at de spesifikke migrasjonsgrensene ikke 
overskrides når den samlede migrasjonsgrensen fastsatt i 
artikkel 2 overholdes.

3. Kontrollen med at de spesifikke migrasjonsgrensene 
fastsatt i nr. 1 overholdes, skal ikke være obligatorisk dersom 
det kan godtgjøres at de spesifikke migrasjonsgrensene ikke 
overskrides når det forekommer fullstendig migrasjon av 
reststoffet til materialet eller gjenstanden.

4. Kontrollen med at de spesifikke migrasjonsgrensene 
fastsatt i nr. 1 overholdes, kan sikres ved å bestemme mengden 
av et stoff i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden, 
forutsatt at det er påvist en sammenheng mellom denne 
mengden og verdien av den spesifikke migrasjonen for stoffet 
enten ved relevante forsøk eller ved bruk av allment anerkjente 
diffusjonsmodeller basert på vitenskapelige fakta. For å påvise 
at et materiale eller en gjenstand ikke er i samsvar med reglene, 
skal den beregnede migrasjonsverdien bekreftes ved forsøk.

Artikkel 9

1. Ved andre stadier under markedsføringen enn detaljsalg 
skal plastmaterialer og plastgjenstander som er beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler, vedlegges en skriftlig 
erklæring som bekrefter at de er i samsvar med artikkel 6 nr. 5 
i direktiv 89/109/EØF.



Nr. 56/54 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Nr. 1 får ikke anvendelse på plastmaterialer og 
plastgjenstander som på grunn av sin art er klart beregnet på å 
komme i kontakt med næringsmidler.

Artikkel 10

1. Direktiv 90/128/EØF, endret ved direktivene oppført 
i vedlegg VII del A, oppheves herved uten å berøre 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til frister for 
innarbeiding og anvendelse som er fastsatt i vedlegg VII 
del B.

2. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VIII.

Artikkel 11

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

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. august 2002.

  For Kommisjonen

  David Byrne

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

TILLEGGSBESTEMMELSER OM KONTROLL MED OVERHOLDELSE AV MIGRASJONSGRENSENE

Alminnelige bestemmelser

1. Ved sammenligning av resultatene av migrasjonsanalysene som er nærmere beskrevet i vedlegget til direktiv 
82/711/EØF, skal testløsningenes tetthet vanligvis antas å være 1. Mengden av stoff(er) målt i milligram avgitt per 
liter testløsning (mg/l), vil derfor svare numerisk til antall milligram stoff(er) som avgis per kilogram testløsning, 
og når det tas hensyn til bestemmelsene fastsatt i direktiv 85/572/EØF, til mengden av stoff(er) målt i milligram 
som avgis per kilogram næringsmiddel.

2. Dersom migrasjonsanalysene foretas på prøver av materialet eller gjenstanden eller på prøver framstilt til dette 
formål, og dersom mengden av næringsmidler eller testløsninger som bringes i kontakt med prøvene, avviker fra 
den mengde som anvendes ved materialets eller gjenstandens bruk i praksis, skal de oppnådde resultater korrigeres 
ved hjelp av følgende formel:

        m · a2 
M = ––––––  ·1 000 
       a1 · q

 der

M = migrasjonen uttrykt i mg/kg,

m = vekten i mg av stoff avgitt av prøven, som fastsatt ved migrasjonsanalysen,

a1 = overflatearealet i dm2 til den del av prøven som er i kontakt med næringsmidlet eller testløsningen under 
migrasjonsanalysen,

a2 = overflatearealet i dm2 til materialet eller gjenstanden under normale bruksvilkår,

q = mengden i gram av næringsmidlet som er i kontakt med materialet eller gjenstanden under normale 
bruksvilkår.

3. Fastsettelsen av migrasjonen foretas på materialet eller gjenstanden, eller, dersom det ikke er mulig, ved bruk av 
prøver tatt av materialet eller gjenstanden, eller eventuelt ved bruk av prøver som er representative for materialet 
eller gjenstanden.

 Prøven skal bringes i kontakt med næringsmidlet eller testløsningen på en måte som svarer til vilkårene for kontakt 
ved praktisk bruk. Til dette formål skal analysen gjennomføres slik at bare de deler av prøven som er beregnet på 
å komme i kontakt med næringsmidler ved praktisk bruk, vil være i kontakt med næringsmidlet eller testløsningen. 
Dette vilkår er særlig viktig når det dreier seg om materialer eller gjenstander som består av flere lag, og som 
brukes til lukking osv.

 Migrasjonsanalyse av kapsler, pakninger, propper eller tilsvarende lukkemekanismer skal foretas på disse 
gjenstandene ved å bringe dem i kontakt med beholdere som de er beregnet på å bli brukt sammen med, på en slik 
måte at det svarer til vilkårene for vanlig eller tenkt bruk.

 Det er i alle tilfeller tillatt å bruke en strengere analyse for å vise at migrasjonsgrensene er overholdt.

4. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 i dette direktiv skal prøven av materialet eller gjenstanden bringes 
i kontakt med næringsmidlet eller passende testløsning i et tidsrom og ved en temperatur som er valgt ut fra 
vilkårene for kontakt ved praktisk bruk i samsvar med bestemmelsene i direktiv 82/711/EØF og 85/572/EØF. 
Etter det fastsatte tidsrommet bestemmes ved analyse av næringsmidlet eller testløsningen den samlede mengden 
stoffer (samlet migrasjon) og/eller den spesifikke mengden av ett eller flere stoffer (spesifikk migrasjon) prøven 
har avgitt.

5. Dersom et materiale eller en gjenstand er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler gjentatte ganger, 
skal migrasjonsanalysen(e) utføres tre ganger på én og samme prøve i samsvar med vilkårene fastsatt i direktiv 
82/711/EØF, ved hver gang å bruke en ny prøve av næringsmidlet eller testløsningen. Kontrollen skal foretas på 
grunnlag av migrasjonsnivået som er fastslått i den tredje analysen. Dersom det imidlertid er konkrete bevis for at 
migrasjonsnivået ikke øker ved annen og tredje analyse og dersom migrasjonsgrensen(e) ikke er overskredet ved 
første analyse, er det ikke nødvendig å utføre flere analyser.

Særbestemmelser om samlet migrasjon

6. Brukes de vannholdige testløsningene nærmere beskrevet i direktiv 82/711/EØF og 85/572/EØF, kan analysen av 
den samlede mengden stoffer prøven har avgitt, utføres ved å fordampe testløsningen og veie bunnfallet.

 Brukes renset olivenolje eller en av dens erstatninger, kan følgende metode brukes:
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 Prøven av materialet eller gjenstanden veies før og etter kontakt med testløsningen. Mengden testløsning som 
prøven har absorbert, ekstraheres og bestemmes kvantitativt. Mengden av den målte absorberte testløsningen 
trekkes fra prøvens vekt etter at den har vært i kontakt med testløsningen. Forskjellen mellom utgangsvekten og 
den korrigerte sluttvekten utgjør samlet migrasjon for den undersøkte prøven.

 Dersom et materiale eller en gjenstand er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler gjentatte ganger og 
det er teknisk umulig å utføre analysen beskrevet i nr. 5, kan analysen endres forutsatt at migrasjonsnivået kan 
bestemmes ved den tredje analysen. En av endringene som eventuelt kan foretas, er beskrevet nedenfor.

 Analysen skal foretas på tre identiske prøver av materialet eller gjenstanden. Én av dem skal analyseres på den 
fastsatte måten og den samlede migrasjonen bestemmes (M1). Annen og tredje prøve skal utsettes for de samme 
temperaturvilkårene, men kontakttiden skal være to eller tre ganger den fastsatte tiden. Den samlede migrasjonen 
bestemmes i hvert tilfelle (henholdsvis M2 og M3).

 Materialet og gjenstanden skal anses for å overholde migrasjonsgrensene dersom M1 eller M3 - M2 ikke overskrider 
den samlede migrasjonsgrensen.

7. Overskrides den samlede migrasjonsgrensen for et materiale eller en gjenstand med en mengde som ikke er større 
enn den analysetoleransen som er nærmere angitt nedenfor, skal direktivets krav anses som oppfylt.

 Følgende analysetoleranser er observert:

— 20 mg/kg eller 3 mg/dm2 i migrasjonsanalyser der det brukes renset olivenolje eller en av dens erstatninger,

— 12 mg/kg eller 2 mg/dm2 i migrasjonsanalyser der de øvrige testløsningene oppført i direktiv 82/711/EØF og 
85/572/EØF brukes.

8. Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 82/711/EØF skal det ikke utføres migrasjonsanalyser 
med renset olivenolje eller en av dens erstatninger ved kontroll av den samlede migrasjonsgrensen i de tilfellene 
der det foreligger entydig bevis for at den nærmere angitte analysemetoden er teknisk utilstrekkelig.

 I slike tilfeller gjelder en felles spesifikk migrasjonsgrense på 60 mg/kg eller 10 mg/dm² for stoffer der det ikke 
er fastsatt spesifikke migrasjonsgrenser eller andre restriksjoner i listen i vedlegg II. Summen av alle konstaterte 
spesifikke migrasjoner skal likevel ikke overstige den samlede migrasjonsgrensen.
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VEDLEGG II

LISTE OVER MONOMERER OG ANDRE UTGANGSSTOFFER SOM KAN BRUKES VED 
FRAMSTILLING AV PLASTMATERIALER OG PLASTGJENSTANDER

GENERELL INNLEDNING

1. Dette vedlegg inneholder en liste over monomerer og andre utgangsstoffer. Listen omfatter:

— stoffer beregnet på framstilling av organiske makromolekylære forbindelser ved polymerisasjon, herunder 
polykondensasjon, polyaddisjon og andre lignende prosesser,

— naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer som brukes til framstilling av modifiserte makromolekylære 
stoffer, dersom monomerene eller andre utgangsstoffer som er nødvendige for at de skal kunne inngå syntese, 
ikke er oppført i listen,

— stoffer som brukes til å modifisere eksisterende naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer.

2. Listen omfatter ikke aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og sinksalter 
(herunder dobbeltsalter og syresalter) av de syrer, fenoler eller alkoholer som også er tillatt. Betegnelser som 
innholder «...syre(r), salter» forekommer likevel i listen dersom de(n) tilsvarende frie syre(r) ikke er oppført. 
Med «salter» menes i slike tilfeller «aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og 
sinksalter».

3. Listen omfatter ikke følgende stoffer selv om de kan forekomme:

a) stoffer som kan forekomme i det ferdige produktet, som f.eks.:

— urenheter i de stoffene som er brukt,

— reaksjonsmellomprodukter,

— nedbrytingsprodukter,

b) oligomerer og naturlige eller syntetiske makromolekylære stoffer samt blandinger av dem dersom monomerene 
eller utgangsstoffene som er nødvendige for at de skal kunne inngå syntese, er oppført i listen,

c) blandinger av tillatte stoffer.

Materialer og gjenstander som inneholder stoffene i bokstav a), b) og c), skal oppfylle kravene i artikkel 2 i direktiv 
89/109/EØF.

4. Stoffene skal være av god teknisk kvalitet med hensyn til renhetskriteriene.

5. Listen inneholder følgende opplysninger:

— Kolonne 1 (Ref-nr.): EØF-referansenummer for innpakningsmateriale for stoffene på listen,

— Kolonne 2 (CAS-nr.): CAS (Chemical Abstracts Service)-registreringsnummer,

— Kolonne 3 (Betegnelse): kjemisk betegnelse,

— Kolonne 4 (Restriksjoner og/eller spesifikasjoner). Dette kan være:

— spesifikk migrasjonsgrense (SMG),

— største tillatte mengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden (QM),

— største tillatte mengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden uttrykt som mg per 
6 dm2 av overflaten som er i kontakt med næringsmidler (QMA),

— andre restriksjoner som er nevnt særskilt,

— alle spesifikasjoner forbundet med stoffet eller polymeren.

6. Dersom et stoff som er oppført i listen som en enkelt forbindelse, også er omfattet av en generisk betegnelse, skal 
de restriksjonene som gjelder for dette stoffet, være de som er angitt for den enkelte forbindelse.

7. Dersom det ikke er samsvar mellom CAS-nummeret og den kjemiske betegnelsen, skal den kjemiske betegnelsen 
gjelde. Ved manglende samsvar mellom CAS-nummeret i EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances) og i CAS-registeret, skal CAS-nummeret i CAS-registeret gjelde.

8. Betydningen av en del forkortelser og uttrykk som er angitt i kolonne 4 i tabellen, er som følger:

DG = Analysemetodens deteksjonsgrense,

FM = Ferdig materiale eller ferdig gjenstand,

NCO = Isocyanat-gruppe,

IP = Ikke påviselig. I dette direktiv menes med «ikke påviselig» at stoffet ikke kan påvises ved hjelp 
av en validert analysemetode som kan påvise stoffet ved den angitte deteksjonsgrensen. Dersom 
en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en 
analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdien.
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QM = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden,

QM(T) = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden, uttrykt som total mengde av den 
angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff. For dette direktivs formål skal mengden av stoffet 
i materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik 
metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode 
som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdien.

QMA = Største tillatte restmengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden, uttrykt 
som mg per 6 dm2 av overflaten som er i kontakt med næringsmidler. For dette direktivs formål 
skal mengden av stoffet på overflaten av materialet eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en 
validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en 
validert metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte 
grenseverdien.

QMA(T) = Største tillatte restmengde av stoffet i materialet eller gjenstanden uttrykt som mg av total mengde 
av den angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff per 6 dm2 av overflaten som er i kontakt 
med næringsmidler. For dette direktivs formål skal mengden av stoffet på overflaten av materialet 
eller gjenstanden bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå 
ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker 
på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdien.

SMG = Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, med mindre annet er angitt. 
For dette direktivs formål skal stoffets spesifikke migrasjon bestemmes ved hjelp av en validert 
analysemetode. Dersom en slik metode ennå ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert 
metode, benyttes en analysemetode som virker på en hensiktsmessig måte ved den angitte 
grenseverdien.

SMG(T) = Spesifikk migrasjonsgrense i næringsmiddelet eller testløsningen, uttrykt som total mengde av den 
angitte stoffgruppen eller det eller de angitte stoff. For dette direktivs formål skal stoffets spesifikke 
migrasjonsgrense bestemmes ved hjelp av en validert analysemetode. Dersom en slik metode ennå 
ikke finnes, kan det, inntil det er utviklet en validert metode, benyttes en analysemetode som virker 
på en hensiktsmessig måte ved den angitte grenseverdien.
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Del A

Liste over monomerer og andre tillatte utgangsstoffer 

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

10030 000514-10-3 Abietinsyre

10060 000075-07-0 Acetaldehyd SMG(T) = 6 mg/kg(2)

10090 000064-19-7 Eddiksyre

10120 000108-05-4 Vinylacetat SMG = 12 mg/kg

10150 000108-24-7 Eddiksyreanhydrid

10210 000074-86-2 Acetylen

10630 000079-06-1 Akrylamid SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

10660 015214-89-8 2-akrylamido-2-metylpropansulfonsyre SMG = 0,05 mg/kg

10690 000079-10-7 Akrylsyre

10750 002495-35-4 Benzylakrylat

10780 000141-32-2 n-butylakrylat

10810 002998-08-5 sek-butylakrylat

10840 001663-39-4 tert-butylakrylat

11000 050976-02-8 Disyklopentadienakrylat QMA = 0,05 mg/6 dm2

11245 002156-97-0 Dodecylakrylat SMG = 0,05 mg/kg(1)

11470 000140-88-5 Etylakrylat

11510 000818-61-1 Hydroksyetylakrylat Se «Etylenglykolmonoakrylat»

11530 000999-61-1 2-hydroksypropylakrylat QMA = 0,05 mg/6 dm2

11590 000106-63-8 Isobutylakrylat

11680 000689-12-3 Isopropylakrylat

11710 000096-33-3 Metylakrylat

11830 000818-61-1 Etylenglykolmonoakrylat

11890 002499-59-4 n-oktylakrylat

11980 000925-60-0 Propylakrylat

12100 000107-13-1 Akrylnitril SMG = IP (DG = 0,020 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

12130 000124-04-9 Adipinsyre

12265 004074-90-2 Divinyladipat QM = 5 mg/kg i FM. Bare til bruk som 
komonomer

12280 002035-75-8 Adipinsyreanhydrid

12310 Albumin

12340 Albumin, koagulert med formaldehyd

12375 Alkoholer, alifatiske monovalente, mettede, lineære, primære (C4-C22)

12670 002855-13-2 1-amino-3-aminometyl-3,5,5-trimetylsykloheksan SMG = 6 mg/kg

12761 000693-57-2 12-aminododekansyre SMG = 0,05 mg/kg

12763 000141-43-5 2-aminoetanol SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke brukes i 
polymerer i kontakt med næringsmidler 
som testløsning D er fastsatt for i 
direktiv 85/572/EØF, og bare til 
indirekte kontakt med næringsmidler, 
bak PET-laget

12765 084434-12-8 N-(2-aminoetyl)-beta-alanin, natriumsalt SMG = 0,05 mg/kg

12788 002432-99-7 11-aminoundekansyre SMG = 5 mg/kg

12789 007664-41-7 Ammoniakk

12820 000123-99-9 Azelainsyre
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12970 004196-95-6 Azelainsyreanhydrid

13000 001477-55-0 1,3-benzendimetanamin SMG = 0,05 mg/kg

13060 004422-95-1 1,3,5-benzentrikarboksylsyretriklorid QMA = 0,05 mg/6 dm2 (målt som 
1,3,5-benzentrikarboksylsyre)

13075 000091-76-9 Benzoguanamin Se «2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin»

13090 000065-85-0 Benzosyre

13150 000100-51-6 Benzylalkohol

13180 000498-66-8 Bisyklo[2.2.1]hept-2-en (= norbornen) SMG = 0,05 mg/kg

13210 001761-71-3 Bis(4-aminosykloheksyl)metan SMG = 0,05 mg/kg

13326 000111-46-6 Bis(2-hydroksyetyl)eter Se «Dietylenglykol»

13380 000077-99-6 2,2-bis(hydroksymetyl)-1-butanol Se «1,1,1-trimetylolpropan»

13390 000105-08-8 1,4-bis(hydroksymetyl)sykloheksan

13395 004767-03-7 2,2-bis(hydroksymetyl)propionsyre QMA = 0,05 mg/6 dm2

13480 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan SMG = 3 mg/kg

13510 001675-54-3 2,2-bis(hydroksyfenyl)propan-bis(2,3-epoksypropyl)eter (=BADGE) I samsvar med kommisjonsdirektiv 
2002/16/EF av 20. februar 2002 
om bruk av visse epoksyderivater i 
materialer og gjenstander beregnet på 
å komme i kontakt med næringsmidler 
(EFT L 51 av 22.2.2002, s. 27)

13530 038103-06-9 2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan-bis(ftalsyreanhydrid) SMG = 0,05 mg/kg

13550 000110-98-5 Bis(hydroksypropyl)eter Se «Dipropylenglykol»

13560 0005124-30-1 Bis(4-isocyanatsykloheksyl)metan Se «Disykloheksylmetan-4,4’-
diisocyanat»

13600 047465-97-4 3,3-bis(3-metyl-4-hydroksyfenyl)2-indolinon SMG = 1,8 mg/kg

13607 000080-05-7 Bisfenol A Se «2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan»

13610 001675-54-3 Bisfenol A-bis(2,3-epoksypropyl)eter Se «2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan-
bis(2,3-epoksypropyl)eter»

13614 038103-06-9 Bisfenol A-bis(ftalsyreanhydrid) Se «2,2-bis(4-hydroksyfenyl)propan-
bis(ftalsyreanhydrid)»

13617 000080-09-1 Bisfenol S Se «4,4’-dihydroksydifenylsulfon»

13620 010043-35-3 Borsyre SMG(T) = 6 mg/kg(23) (uttrykt som 
bor) uten å berøre bestemmelsene i 
direktiv 98/83/EF om drikkevannets 
kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, 
s. 32).

13630 000106-99-0 Butadien QM = 1 mg/kg i FM eller SMG = 
ikke påviselig (DG = 0,020 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

13690 000107-88-0 1,3-butandiol

13720 000110-63-4 1,4-butandiol SMG(T) = 0,05 mg/kg(24)

13780 002425-79-8 1,4-butandiol-bis(2,3-epoksypropyl)eter QM = 1 mg/kg i FM (uttrykt som 
epoksygruppe, molekylvekt = 43)

13810 000505-65-7 1,4-butandiolformal QMA = 0,05 mg/6 dm2

13840 000071-36-3 1-butanol

13870 000106-98-9 1-buten

13900 000107-01-7 2-buten
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13932 000598-32-3 3-buten-2-ol QMA = IP (DG = 0,02 mg/6 dm2). 
Skal bare brukes som komonomer 
ved framstilling av polymere 
tilsetningsstoffer

14020 000098-54-4 4-tert-butylfenol SMG = 0,05 mg/kg

14110 000123-72-8 Butanal

14140 000107-92-6 Butansyre

14170 000106-31-0 Smørsyreanhydrid

14200 000105-60-2 Kaprolaktam SMG(T) = 15 mg/kg(5)

14230 002123-24-2 Kaprolaktam, natriumsalt SMG(T) = 15 mg/kg(5) (uttrykt som 
kaprolaktam)

14320 000124-07-2 Kaprylsyre

14350 000630-08-0 Karbonmonoksid

14380 000075-44-5 Karbonylklorid QM = 1 mg/kg i FM

14411 008001-79-4 Ricinusolje

14500 009004-34-6 Cellulose

14530 007782-50-5 Klor

14570 000106-89-8 1-klor-2,3-epoksypropan Se «Epiklorhydrin»

14650 000079-38-9 Klortrifluoretylen QMA = 0,5 mg/6 dm2

14680 000077-92-9 Sitronsyre

14710 000108-39-4 m-kresol

14740 000095-48-7 o-kresol

14770 000106-44-5 p-kresol

14841 000599-64-4 4-cumylfenol SMG = 0,05 mg/kg

14880 000105-08-8 1,4-sykloheksandimetanol Se «1,4-bis(hydroksymetyl)syklo-
heksan»

14950 003173-53-3 Sykloheksylisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

15030 000931-88-4 Syklookten SMG = 0,05 mg/kg. Bare til bruk i 
polymerer i kontakt med næringsmidler 
som testløsning A er fastsatt for i 
direktiv 85/572/EØF

15070 001647-16-1 1,9-dekadien SMG = 0,05 mg/kg

15095 000334-48-5 Dekansyre

15100 000112-30-1 1-dekanol

15130 000872-05-9 1-decen SMG = 0,05 mg/kg

15250 000110-60-1 1,4-diaminobutan

15272 000107-15-3 1,2-diaminoetan Se «Etylendiamin»

15274 000124-09-4 1,6-diaminoheksan Se «1,6-heksandiamin»

15310 000091-76-9 2,4-diamino-6-fenyl-1,3,5-triazin QMA = 5 mg/6 dm2

15370 003236-53-1 1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan QMA = 5 mg/6 dm2

15400 003236-54-2 1,6-diamino-2,4,4-trimetylheksan QMA = 5 mg/6 dm2

15565 000106-46-7 1,4-diklorbenzen SMG = 12 mg/kg

15610 000080-07-9 4,4’-diklordifenylsulfon SMG = 0,05 mg/kg
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15700 005124-30-1 Disykloheksylmetan-4,4’diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

15760 000111-46-6 Dietylenglykol SMG(T) = 30 mg/kg(3)

15790 000111-40-0 Dietylentriamin SMG = 5 mg/kg

15820 000345-92-6 4,4’-difluorbenzofenon SMG = 0,05 mg/kg

15880 000120-80-9 1,2-dihydroksybenzen SMG = 6 mg/kg

15910 000108-46-3 1,3-dihydroksybenzen SMG = 2,4 mg/kg

15940 000123-31-9 1,4-dihydroksybenzen SMG = 0,6 mg/kg

15970 000611-99-4 4,4’-dihydroksybenzofenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)

16000 000092-88-6 4,4’-dihydroksybifenyl SMG = 6 mg/kg

16090 000080-09-1 4,4’-dihydroksydifenylsulfon SMG = 0,05 mg/kg

16150 000108-01-0 Dimetylaminoetanol SMG = 18 mg/kg

16240 000091-97-4 3,3’-dimetyl-4,4’-diisocyanatbifenyl QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

16360 000576-26-1 2,6-dimetylfenol SMG = 0,05 mg/kg

16390 000126-30-7 2,2’-dimetyl-1,3-propandiol SMG = 0,05 mg/kg

16450 000646-06-0 1,3-dioksolan SMG = 0,05 mg/kg

16480 000126-58-9 Dipentaerytritol

16570 004128-73-8 Difenyleter-4,4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

16600 005873-54-1 Difenylmetan-2,4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

16630 000101-68-8 Difenylmetan-4,4’-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

16650 000127-63-9 Difenylsulfon SMG(T) = 3 mg/kg(25)

16660 000110-98-5 Dipropylenglykol

16690 001321-74-0 Divinylbenzen QMA = 0,01 mg/6 dm2 eller SMG = 
IP (DG = 0,02 mg/kg, analysetoleranse 
medregnet) for summen av divinyl-
benzen og etylvinylbenzen og i 
samsvar med spesifikasjonene fastsatt 
i vedlegg V

16694 013811-50-2 N,N’-divinyl-2-imidazolidinon QM = 5 mg/kg i FM

16697 000693-23-2 Dodekandisyre

16704 000112-41-4 1-dodecen SMG = 0,05 mg/kg

16750 000106-89-8 Epiklorhydrin QM = 1 mg/kg i FM

16780 000064-17-5 Etanol

16950 000074-85-1 Etylen

16960 000107-15-3 Etylendiamin SMG = 12 mg/kg

16990 000107-21-1 Etylenglykol SMG(T) = 30 mg/kg(3)

17005 000151-56-4 Etylenimin SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

17020 000075-21-8 Etylenoksid QM = 1 mg/kg i FM

17050 000104-76-7 2-etyl-heksanol SMG = 30 mg/kg
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17160 000097-53-0 Eugenol SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

17170 061788-47-4 Kokosfettsyrer

17200 068308-53-2 Soyafettsyrer

17230 061790-12-3 Talloljefettsyrer

17260 000050-00-0 Formaldehyd SMG(T) = 15 mg/kg(22)

17290 000110-17-8 Fumarsyre

17530 000050-99-7 Glukose

18010 000110-94-1 Glutarsyre

18070 000108-55-4 Glutarsyreanhydrid

18100 000056-81-5 Glyserol

18220 068564-88-5 N-heptylaminoundekansyre SMG = 0,05 mg/kg(1)

18250 000115-28-6 Heksaklorendometylentetrahydroftalsyre SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

18280 000115-27-5 Heksaklorendometylentetrahydroftalsyreanhydrid SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

18310 036653-82-4 1-heksadekanol

18430 000116-15-4 Heksafluorpropylen SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

18460 000124-09-4 1,6-heksandiamin SMG = 2,4 mg/kg

18640 000822-06-0 Heksametylen-diisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

18670 000100-97-0 Heksametylentetramin SMG(T) = 15 mg/kg(22) (uttrykt som 
formaldehyd)

18820 000592-41-6 1-heksen SMG = 3 mg/kg

18867 000123-31-9 Hydrokinon Se «1,4-dihydroksybenzen»

18880 000099-96-7 p-hydroksybenzosyre

18897 016712-64-4 6-hydroksy-2-naftalen-karboksylsyre SMG = 0,05 mg/kg

18898 000103-90-2 N-(4-hydroksyfenyl)acetamid For bruk bare i flytende krystaller og 
bak et beskyttende lag av flerlagsplast

19000 000115-11-7 Isobuten

19060 000109-53-5 Isobutylvinyleter QM = 5 mg/kg i FM

19110 04098-71-9 1-isocyanat-3-isocyanatmetyl-3,5,5-trimetylsykloheksan QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

19150 000121-91-5 Isoftalsyre SMG = 5 mg/kg

19210 001459-93-4 Dimetylisoftalat SMG = 0,05 mg/kg

19243 000078-79-5 Isopren Se «2-metyl-1,3-butadien»

19270 000097-65-4 Itakonsyre

19460 000050-21-5 Melkesyre

19470 000143-07-7 Laurinsyre

19480 002146-71-6 Vinyllaurat

19490 000947-04-6 Laurolaktam SMG = 5 mg/kg

19510 011132-73-3 Lignocellulose

19540 000110-16-7 Maleinsyre SMG(T) = 30 mg/kg(4)

19960 000108-31-6 Maleinsyreanhydrid SMG(T) = 30 mg/kg(4) (uttrykt som 
maleinsyre)

19975 000108-78-1 Melamin Se «2,4,6-triamino-1,3,5-triazin»

19990 000079-39-0 Metakrylamid SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/64 11.11.2004

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

20020 000079-41-4 Metakrylsyre

20050 000096-05-9 Allylmetakrylat SMG = 0,05 mg/kg

20080 002495-37-6 Benzylmetakrylat

20110 000097-88-1 Butylmetkrylat

20140 002998-18-7 sek-butylmetakrylat

20170 000585-07-9 tert-butylmetakrylat

20260 000101-43-9 Sykloheksylmetakrylat SMG = 0,05 mg/kg

20410 002082-81-7 1,4-butandioldimetakrylat SMG = 0,05 mg/kg

20530 002867-47-2 2-(dimetylamino)etylmetakrylat SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

20590 000106-91-2 2,3-epoksypropylmetakrylat QMA = 0,02 mg/6 dm2

20890 000097-63-2 Etylmetakrylat

21010 000097-86-9 Isobutylmetakrylat

21100 004655-34-9 Isopropylmetakrylat

21130 000080-62-6 Metylmetakrylat

21190 000868-77-9 Etylenglykolmonometakrylat

21280 002177-70-0 Fenylmetakrylat

21340 002210-28-8 Propylmetakrylat

21460 000760-93-0 Metakrylsyreanhydrid

21490 000126-98-7 Metakrylnitril SMG = IP (DG = 0,020 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

21520 001561-92-8 Natriummetallylsulfonsyre SMG = 5 mg/kg

21550 000067-56-1 Metanol

21640 000078-79-5 2-metyl-1,3-butadien QM = 1 mg/kg i FM eller SMG = IP 
(DG = 0,02 mg/kg, analysetoleranse 
medregnet)

21730 000563-45-1 3-metyl-1-buten QMA = 0,006 mg/6 dm2. Bare til bruk 
i polypropylen

21765 106246-33-7 4,4’-metylenbis(3-klor-2,6-dietylanilin) QMA = 0,05 mg/6 dm2

21821 000505-65-7 1,4-(metylendioksy)butan Se «1,4-butandiolformal»

21940 000924-42-5 N-metylolakrylamid SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

22150 000691-37-2 4-metyl-1-penten SMG = 0,02 mg/kg

22331 025513-64-8 Blanding av 1,6-diamino-2,2,4-trimetylheksan (40 vektprosent) og 1,6-
diamino-2,4,4-trimetylheksan (60 vektprosent)

QMA = 5 mg/6 dm2

22332 028679-16-5 Blanding av 2,2,4-trimetylheksan-1,6-diisocyanat (40 vektprosent) og 2,4,4-
trimetylheksan-1,6-diisocyanat (60 vektprosent)

QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

22350 000544-63-8 Myristinsyre

22360 001141-38-4 2,6-naftalendikarboksylsyre SMG = 5 mg/kg

22390 000840-65-3 Dimetylnaftalen-2,6-dikarboksylat SMG = 0,05 mg/kg

22420 003173-72-6 1,5-naftalendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

22437 000126-30-7 Neopentylglykol Se «2,2-dimetyl-1,3-propandiol»

22450 009004-70-0 Nitrocellulose

22480 000143-08-8 1-nonanol

22550 000498-66-8 Norbornen Se «Bisyklo[2.2.1]hept-2-en»

22570 000112-96-9 Oktadekylisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)
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22600 000111-87-5 1-oktanol

22660 000111-66-0 1-okten SMG = 15 mg/kg

22763 000112-80-1 Oleinsyre

22778 007456-68-0 4,4’-oksybis(benzensulfonylazid) QMA = 0,05 mg/6 dm2

22780 000057-10-3 Palmitinsyre

22840 000115-77-5 Pentaerytritol

22870 000071-41-0 1-pentanol

22900 000109-67-1 1-penten SMG = 5 mg/kg

22937 001623-05-8 Perfluorpropylperfluorvinyleter SMG = 0,05 mg/kg

22960 000108-95-2 Fenol

23050 000108-45-2 1,3-fenylendiamin SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

23155 000075-44-5 Fosgen Se «Karbonylklorid»

23170 007664-38-2 Fosforsyre QM = IP (DG = 1 mg/kg i FM)

23175 000122-52-1 Trietylfosfitt SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

23187 Ftalsyre Se «Tereftalsyre»

23200 000088-99-3 o-ftalsyre

23230 000131-17-9 Diallylftalat SMG = IP (DG = 0,01 mg/kg)

23380 000085-44-9 Ftalsyreanhydrid

23470 000080-56-8 Alfa-pinen

23500 000127-91-3 Beta-pinen

23547 009016-00-6 
063148-62-9

Polydimetylsiloksan (molekylvekt > 6 800) I samsvar med spesifikasjonene fastsatt 
i vedlegg V

23590 025322-68-3 Polyetylenglykol

23651 025322-69-4 Polypropylenglykol

23740 000057-55-6 1,2-propandiol

23770 000504-63-2 1,3-propandiol SMG = 0,05 mg/kg

23800 000071-23-8 1-propanol

23830 000067-63-0 2-propanol

23860 000123-38-6 Propanal

23890 000079-09-4 Propionsyre

23920 000105-38-4 Vinylpropionat SMG(T) = 6 mg/kg(2) (uttrykt som 
acetaldehyd)

23950 000123-62-6 Propansyreanhydrid

23980 000115-07-1 Propylen

24010 000075-56-9 Propylenoksid QM = 1 mg/kg i FM

24051 000120-80-9 Pyrokatekol Se «1,2-dihydroksybenzen»

24057 000089-32-7 Pyromellitsyreanhydrid SMG = 0,05 mg/kg (uttrykt som 
pyromellitsyre)

24070 073138-82-6 Harpikssyrer

24072 000108-46-3 Resorcinol Se «1,3-dihydroksybenzen»

24073 000101-90-6 Resorcinoldiglysidyleter QMA = 0,005 mg/6 dm2. Skal ikke 
brukes i polymerer i kontakt med 
næringsmidler som testløsning D er 
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, 
og bare til indirekte kontakt med 
næringsmidler, bak PET-laget
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24100 008050-09-7 Kolofonium

24130 008050-09-7 Harpiksgummi Se «Kolofonium»

24160 008052-10-6 Harpikstallolje

24190 009014-63-5 Harpikstre

24250 009006-04-6 Naturgummi

24270 000069-72-7 Salisylsyre

24280 000111-20-6 Sebacinsyre

24430 002561-88-8 Sebacinsyreanhydrid

24475 001313-82-2 Natriumsulfid

24490 000050-70-4 Sorbitol

24520 008001-22-7 Soyaolje

24540 009005-25-8 Stivelse, næringsmiddelkvalitet

24550 000057-11-4 Stearinsyre

24610 000100-42-5 Styren

24760 026914-43-2 Styrensulfonsyre SMG = 0,05 mg/kg

24820 00110-15-6 Ravsyre

24850 000108-30-5 Ravsyreanhydrid

24880 000057-50-1 Sukrose

24887 006362-79-4 5-sulfoisoftalsyre, mononatriumsalt SMG = 5 mg/kg

24888 003965-55-7 Dimetyl-5-sulfoisoftalsyre, mononatriumsalt SMG = 0,05 mg/kg

24910 000100-21-0 Tereftalsyre SMG = 7,5 mg/kg

24940 000100-20-9 Tereftalsyrediklorid SMG(T) = 7,5 mg/kg (uttrykt som 
tereftalsyre)

24970 000120-61-6 Dimetyltereftalat

25080 001120-36-1 1-tetradecen SMG = 0,05 mg/kg

25090 000112-60-7 Tetraetylenglykol

25120 000116-14-3 Tetrafluoretylen SMG = 0,05 mg/kg

25150 000109-99-9 Tetrahydrofuran SMG = 0,6 mg/kg

25180 000102-60-3 N,N,N’,N’-tetrakis(2-hydroksypropyl)etylendiamin

25210 000584-84-9 2,4-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

25240 000091-08-7 2,6-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

25270 026747-90-0 Dimer av 2,4-toluendiisocyanat QM(T) = 1 mg/kg (uttrykt som 
NCO)(26)

25360 2,3-epoksypropyltrialkyl(C5-C15)acetat QM = 1 mg/kg i FM (uttrykt som 
epoksygruppe, molekylvekt = 43)

25380 — Vinyltrialkylacetat(C7-C17), (= vinylversatat) QMA = 0,05 mg/6 dm2

25385 000102-70-5 Triallylamin I samsvar med spesifikasjonene fastsatt 
i vedlegg V

25420 000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin SMG = 30 mg/kg

25450 026896-48-0 Trisyklodekandimetanol SMG = 0,05 mg/kg

25510 000112-27-6 Trietylenglykol

25600 000077-99-6 1,1,1-trimetylolpropan SMG = 6 mg/kg
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

25840 003290-92-4 1,1,1-trimetylpropantrimetylakrylat SMG = 0,05 mg/kg

25900 000110-88-3 Trioksan SMG = 0,05 mg/kg

25910 024800-44-0 Tripropylenglykol

25927 027955-94-8 1,1,1-tris(4-hydroksyfenyl)etan QM = 0,5 mg/kg i FM. Bare til bruk i 
polykarbonater

25960 000057-13-6 Urea

26050 000075-01-4 Vinylklorid Se rådsdirektiv 78/142/EØF

26110 000075-35-4 Vinylidenklorid QM = 5 mg/kg i FM eller SMG = IP 
(DG = 0,05 mg/kg)

26140 000075-38-7 Vinylidenfluorid SMG = 5 mg/kg

26155 001072-63-5 1-vinylimidazol QM = 5 mg/kg i FM

26170 003195-78-6 N-vinyl-N-metylacetamid QM = 2 mg/kg i FM

26320 002768-02-7 Vinyltrimetoksysilan QM = 5 mg/kg i FM

26360 007732-18-5 Vann I samsvar med direktiv 98/83/EF
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Del B

Liste over monomerer og andre utgangsstoffer som fortsatt kan brukes inntil det er truffet beslutning om 
oppføring i del A 

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

10599/90A 061788-89-4 Dimerer av umettede fettsyrer (C18), destillerte

10599/91 061788-89-4 Dimerer av umettede fettsyrer (C18), ikke destillerte

10599/92A 068783-41-5 Dimerer, hydrogenerte, av umettede fettsyrer (C18), destillerte

10599/93 068783-41-5 Dimerer, hydrogenerte, av umettede fettsyrer (C18), ikke destillerte

11500 000103-11-7 2-etylheksylesterakrylat

13050 000528-44-9 1,2,4-benzentrikarboksylsyre Se «Trimelittsyre»

14260 000502-44-3 Kaprolakton

14800 003724-65-0 Krotonsyre

15730 000077-73-6 Disyklopentadien

16210 006864-37-5 3,3’-dimetyl-4-4’-diaminodi-sykloheksylmetan

17110 016219-75-3 5-etylidenbisyklo(2.2.1)-hept-2-en

18370 000592-45-0 1,4-heksadien

18700 000629-11-8 1,6-heksandiol

21370 010595-80-9 2-sulfoetylmetakrylat

21400 054276-35-6 Sulfopropylmetakrylat

21970 000923-02-4 N-metylolmetakrylamid

22210 000098-83-9 alfa-metylstyren

25540 000528-44-9 Trimelittsyre QM(T) = 5 mg/kg i FM

25550 000552-30-7 Trimelittsyreanhydrid QM(T) = 5 mg/kg i FM (uttrykt 
som trimelittsyre)

26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidon
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VEDLEGG III

UFULLSTENDIG LISTE OVER TILSETNINGSSTOFFER SOM KAN BRUKES VED FRAMSTILLING AV 
PLASTMATERIALER OG PLASTGJENSTANDER

GENERELL INNLEDNING

1. Dette vedlegg inneholder listen over:

a) stoffer som tilsettes i plast for å oppnå en teknisk virkning i det ferdige produktet. De er beregnet på å 
forekomme i de ferdige gjenstandene,

b) stoffer som brukes for å gi egnede polymerisasjonsvilkår (f.eks. emulgatorer, overflateaktive stoffer, 
buffermidler osv.).

Listen omfatter ikke stoffer som har direkte innvirkning på dannelsen av polymerer (f.eks. katalysatorsystemet).

2. Listen omfatter ikke aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og sinksalter 
(herunder dobbeltsalter og sure salter) av de syrer, fenoler eller alkoholer som også er tillatt. Betegnelser som 
inneholder «...syre(r), salter» forekommer likevel i listene dersom de(n) tilsvarende frie syre(r) ikke er nevnt. 
Med «salter» menes i slike tilfeller «aluminium-, ammonium-, kalsium-, jern-, magnesium-, kalium-, natrium- og 
sinksalter».

3. Listen omfatter ikke følgende stoffer selv om de kan forekomme:

a) stoffer som kan forekomme i det ferdige produkt, f.eks.:

— urenheter i de stoffene som er brukt,

— reaksjonsmellomprodukter,

— nedbrytingsprodukter,

b) blandinger av tillatte stoffer.

 Materialer og gjenstander som inneholder stoffene angitt i bokstav a) og b), skal oppfylle kravene i artikkel 2 i 
direktiv 89/109/EØF.

4. Stoffene skal være av god teknisk kvalitet med hensyn til renhetskriteriene.

5. Listen inneholder følgende opplysninger:

— kolonne 1 (Ref-nr.): EØF-referansenummer for innpakningsmateriale for stoffene på listen,

— kolonne 2 (CAS-nr.): CAS (Chemical Abstracts Service)-registreringsnummer,

— kolonne 3 (Betegnelse): kjemisk betegnelse,

— Kolonne 4 (Restriksjoner og/eller spesifikasjoner). Dette kan være:

— spesifikk migrasjonsgrense (SMG),

— største tillatte mengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden (QM),

— største tillatte mengde av stoffet i det ferdige materialet eller den ferdige gjenstanden uttrykt som mg per 
6 dm2 av overflaten som er i kontakt med næringsmidler (QMA),

— andre restriksjoner som er nevnt særskilt,

— alle spesifikasjoner forbundet med stoffet eller polymeren.

6. Dersom et stoff som er oppført på listen som en enkelt forbindelse, også er omfattet av en generisk betegnelse, skal 
de restriksjonene som gjelder for dette stoffet, være de som er angitt for den enkelte forbindelse.

7. Dersom det ikke er samsvar mellom CAS-nummeret og den kjemiske betegnelsen, skal den kjemiske betegnelsen 
gjelde. Ved manglende samsvar mellom CAS-nummeret i EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances) og i CAS-registeret, skal CAS-nummeret i CAS-registeret gjelde.
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Del A

Ufullstendig liste over tilsetningsstoffer som er fullstendig harmonisert på fellesskapsplan 

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

30000 000064-19-7 Eddiksyre

30045 000123-86-4 Butylacetat

30080 004180-12-5 Kobberacetat SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

30140 000141-78-6 Etylacetat

30280 000108-24-7 Eddiksyreanhydrid

30295 000067-64-1 Aceton

30370 — Acetyleddiksyre, salter

30400 — Glyserider, acetylerte

30610 — Monokarboksylsyrer C2-C24, alifatiske, lineære, fra naturlige oljer og 
fettstoffer og deres mono-, di- og triglyserolestere (herunder forgrenede 
fettsyrer i naturlige forekommende mengder)

30612 — Monokarboksylsyrer C2-C24, alifatiske, lineære, syntetiske, og deres mono-, 
di- og triglyserolestere

30960 — Estere av alifatiske monokarboksylsyrer (C6-C22) med polyglyserol

31328 — Fettsyrer fra animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer i næringsmidler

31530 123968-25-2 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroksyfenyl)etyl]fenylakrylat SMG = 5 mg/kg

31730 000124-04-9 Adipinsyre

33120 — Alkoholer, alifatiske, monovalente, mettede, lineære, primære (C4-C24)

33350 009005-32-7 Alginsyre

33801 — n-alkyl(C10-C13)benzensulfonsyre SMG = 30 mg/kg

34240 — Estere av alkyl(C10-C20)sulfonsyre med fenoler SMG = 6 mg/kg. Godkjent inntil 
1. januar 2002

34281 — Alkyl(C8-C22)svovelsyrer, lineære, primære, med likt antall karbonatomer

34475 — Aluminium-kalsium-hydroksyfosfitt, hydrat

34480 — Aluminiumfibrer, -flak og -pulver

34560 021645-51-2 Aluminiumhydroksid

34690 011097-59-9 Aluminiummagnesiumhydroksykarbonat

34720 001344-28-1 Aluminiumoksid

35120 013560-49-1 Diester av 3-aminokrotonsyre med tiobis(2-hydroksyetyl)eter

35160 006642-31-5 6-amino-1,3-dimetyluracil SMG = 5 mg/kg

35170 000141-43-5 2-aminoetanol SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke 
brukes i polymerer i kontakt med 
næringsmidler som testløsning D er 
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, 
og bare til indirekte kontakt med 
næringsmidler, bak PET-laget

35284 000111-41-1 N-(2-aminoetyl)etanolamin SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke 
brukes i polymerer i kontakt med 
næringsmidler som testløsning D er 
fastsatt for i direktiv 85/572/EØF, 
og bare til indirekte kontakt med 
næringsmidler, bak PET-laget
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

35320 007664-41-7 Ammoniakk

35440 001214-97-9 Ammoniumbromid

35600 001336-21-6 Ammoniumhydroksid

35840 000506-30-9 Arachinsyre

35845 007771-44-0 Arakidonsyre

36000 000050-81-7 Askorbinsyre

36080 000137-66-6 Askorbylpalmitat

36160 010605-09-1 Askorbylstearat

36640 000123-77-3 Azodikarbonamid Bare som ekspansjonsmiddel

36840 012007-55-5 Bariumtetraborat SMG(T) = 1 mg/kg uttrykt som 
barium(12) og SMG(T) = 6 mg/kg(23) 
(uttrykt som bor), med forbehold 
for bestemmelsene i rådsdirektiv  
98/83/EF om drikkevannets kvalitet 
(EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32)

36880 008012-89-3 Bivoks

36960 003061-75-4 Behenamid

37040 000112-85-6 Behensyre

37280 001302-78-9 Bentonitt

37360 000100-52-7 Benzaldehyd I samsvar med merknad 9 i 
vedlegg VI

37600 000065-85-0 Benzosyre

37680 000136-60-7 Butylbenzoat

37840 000093-89-0 Etylbenzoat

38080 000093-58-3 Metylbenzoat

38160 002315-68-6 Propylbenzoat

38320 005242-49-9 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

38510 136504-96-6 1,2-bis(3-aminopropyl)etylendiamin, polymer med N-butyl-2,2,6,6-
tetrametyl-4-piperidinamin og 2,4,6-triklor-1,3,5-triazin

SMG = 5 mg/kg

38515 001533-45-5 4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilben SMG = 0,05 mg/kg(1)

38810 080693-00-1 Bis(2,6-di-tert-butyl-4-metylfenyl)pentaerytritoldifosfitt SMG = 5 mg/kg (summen av fosfitt 
og fosfat)

38840 154862-43-8 Bis(-2,4-dicumylfenyl)penta-erytritoldifosfitt SMG = 5 mg/kg (som summen av selve 
stoffet, dets oksiderte form bis(2,4-
dicumylfenyl)penta-erytritolfosfat 
og dets hydrolyseprodukt (2,4-
dicumylfenol))

38879 135861-56-2 Bis(3,4-dimetylbenzyliden)sorbitol

38950 079072-96-1 Bis(4-etylbenzyliden)sorbitol

39200 006200-40-4 Bis(2-hydroksyetyl)-2-hydroksypropyl-3-(dodecyloksy)metylammoniumklo
rid

SMG = 1,8 mg/kg

39815 182121-12-6 9,9-bis(metoksymetyl)fluoren QMA = 0,05 mg/6 dm2

39890 087826-41-3 
069158-41-4 
054686-97-4 
081541-12-0

Bis(metylbenzyliden)sorbitol

39925 129228-21-3 3,3-bis(metoksymetyl)-2,5-dimetylheksan SMG = 0,05 mg/kg

40120 068951-50-8 Bis(polyetylenglykol)hydroksymetylfosfonat SMG = 0,6 mg/kg
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

40320 010043-35-3 Borsyre SMG(T) = 6 mg/kg(23) (uttrykt 
som bor), med forbehold for  
bestemmelsene i rådsdirektiv 
98/83/98/83/EF om drikkevannets 
kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, 
s. 32)

40400 010043-11-5 Bornitrid

40570 000106-97-8 Butan

40580 000110-63-4 1,4-butandiol SMG(T) = 0,05 mg/kg(24)

41040 005743-36-2 Kalsiumbutyrat

41120 010043-52-4 Kalsiumklorid

41280 001305-62-0 Kalsiumhydroksid

41520 001305-78-8 Kalsiumoksid

41600 012004-14-7 
037293-22-4

Kalsiumsulfoaluminat

41680 000076-22-2 Kamfer I samsvar med merknad 9 i 
vedlegg VI

41760 008006-44-8 Candelillavoks

41840 000105-60-2 Kaprolaktam SMG(T) = 15 mg/kg(5)

41960 000124-07-2 Kaprylsyre

42160 000124-38-9 Karbondioksid

42320 007492-68-4 Kobberkarbonat SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

42500 — Karbonsyre, salter

42640 009000-11-7 Natriumkarboksymetylcellulose

42720 008015-86-9 Karnaubavoks

42800 009000-71-9 Kasein

42960 064147-40-6 Ricinusolje, dehydrert

43200 — Ricinusolje, mono- og diglyserider

43280 009004-34-6 Cellulose

43300 009004-36-8 Celluloseacetatbutyrat

43360 068442-85-3 Cellulose, regenerert

43440 008001-75-0 Ceresin

43515 — Kolinesterklorider av kokosnøttoljefettsyrer QMA = 0,9 mg/6 dm2

44160 000077-92-9 Sitronsyre

44640 000077-93-0 Trietylsitrat

45195 007787-70-4 Kobberbromid SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

45200 001335-23-5 Kobberjodid SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt 
som kobber) og SMG = 1 mg/kg(11) 
(uttrykt som jod)

45280 — Bomullsfibrer

45450 068610-51-5 p-kresol-disyklopentadien-isobutylen-kopolymer SMG = 0,05 mg/kg

45560 014464-46-1 Cristobalitt

45760 000108-91-8 Sykloheksylamin

45920 009000-16-2 Dammar
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

45940 000334-48-5 n-dekansyre

46070 010016-20-3 alfa-dekstrin

46080 007585-39-9 beta-dekstrin

46375 061790-53-2 Kiselgur

46380 068855-54-9 Kiselgur, kalsinert med en smelte av natriumkarbonat

46480 032647-67-9 Dibenzylidensorbitol

46790 004221-80-1 2,4-di-tert-butylfenyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzoat

46800 067845-93-6 Heksadekyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzoat

46870 003135-18-0 Dioktadekyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzylfosfonat

46880 065140-91-2 Monoetyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzylfosfonat, kalsiumsalt SMG = 6 mg/kg

47210 026427-07-6 Dibutyltiostannonsyre, polymer [= tiobis(butyl-tinnsulfid), polymer] I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

47440 000461-58-5 Dicyanodiamid

47540 027458-90-8 Di-tert-dodekyldisulfid SMG = 0,05 mg/kg

47680 000111-46-6 Dietylenglykol SMG(T) = 30 mg/kg(3)

48460 000075-37-6 1,1-difluoretan

48620 000123-31-9 1,4-dihydroksybenzen SMG = 0,6 mg/kg

48720 000611-99-4 4,4’-dihydroksybenzofenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)

49485 134701-20-5 2,4-dimetyl-6-(1-metylpentadecyl)fenol SMG = 1 mg/kg

49540 000067-68-5 Dimetylsulfoksid

51200 000126-58-9 Dipentaerytritol

51700 147315-50-2 2-(4,6-difenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(heksyloksy)fenol SMG = 0,05 mg/kg

51760 025265-71-8 
000110-98-5

Dipropylenglykol

52640 016389-88-1 Dolomitt

52645 010436-08-5 cis-11-eikosenamid

52720 000112-84-5 Erukamid

52730 000112-86-7 Erukasyre

52800 000064-17-5 Etanol

53270 037205-99-5 Etylkarboksymetylcellulose

53280 009004-57-3 Etylcellulose

53360 000110-31-6 N,N’-etylenbisoleamid

53440 005518-18-3 N,N’-etylenbispalmitamid

53520 000110-30-5 N,N’-etylenbisstearamid

53600 000060-00-4 Etylendiamintetraeddiksyre

53610 054453-03-1 Kobberetylendiamintetraacetat SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

53650 000107-21-1 Etylenglykol SMG(T) = 30 mg/kg(3)

54005 005136-44-7 N-(2-heksadekanamidoetyl)oktadekanamid

54260 009004-58-4 Etylhydroksyetylcellulose

54270 — Etylhydroksymetylcellulose

54280 — Etylhydroksypropylcellulose

54300 118337-09-0 2,2’-etylidenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fluorfosfonitt SMG = 6 mg/kg

54450 — Fettstoffer og oljer fra animalske eller vegetabilske næringsmiddel-
ingredienser

54480 — Fettstoffer og oljer, hydrogenerte, fra animalske eller vegetabilske næringsm
iddelingredienser

54930 025359-91-5 Formaldehyd-1-naftolkopolymer [= poly(1-hydroksynaftylmetan)] SMG = 0,05 mg/kg



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/74 11.11.2004

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

55040 000064-18-6 Maursyre

55120 000110-17-8 Fumarsyre

55190 029204-02-2 Gadoleinsyre

55440 009000-70-8 Gelatin

55520 — Glassfibrer

55600 — Glassmikrokuler

55680 000110-94-1 Glutarsyre

55920 000056-81-5 Glyserol

56020 099880-64-5 Glyseroldibehenat

56360 — Estere av glyserol med eddiksyre

56486 — Glyserolestere med alifatiske mettede lineære syrer med likt antall 
karbonatomer (C14-C18) og med alifatiske umettede lineære syrer med likt 
antall karbonatomer (C16-C18)

56487 — Estere av glyserol med butansyre

56490 — Estere av glyserol med erukasyre

56495 — Estere av glyserol med 12-hydroksystearinsyre

56500 — Estere av glyserol med laurinsyre

56510 — Estere av glyserol med linolsyre

56520 — Estere av glyserol med myristinsyre

56540 — Estere av glyserol med oleinsyre

56550 — Estere av glyserol med palmitinsyre

56565 — Estere av glyserol med nonansyre

56570 — Estere av glyserol med propionsyre

56580 — Estere av glyserol med ricinolsyre

56585 — Estere av glyserol med stearinsyre

56610 030233-64-8 Glyserolmonobehenat

56720 026402-23-3 Glyserolmonoheksanoat

56800 030899-62-8 Glyserolmonolauratdiacetat

56880 026402-26-6 Glyserolmonooktanoat

57040 — Glyserolmonooleat, ester med askorbinsyre

57120 — Glyserolmonooleat, ester med sitronsyre

57200 — Glyserolmonopalmitat, ester med askorbinsyre

57280 — Glyserolmonopalmitat, ester med sitronsyre

57600 — Glyserolmonostearat, ester med askorbinsyre

57680 — Glyserolmonostearat, ester med sitronsyre

57800 018641-57-1 Glyseroltribehenat

57920 000620-67-7 Glyseroltriheptanoat

58300 — Glysin, salter

58320 007782-42-5 Grafitt

58400 009000-30-0 Guarkjernemel

58480 009000-01-5 Akasiegummi

58720 000111-14-8 Heptansyre

59360 000142-62-1 Heksansyre

59760 019569-21-2 Huntitt

59990 007647-01-0 Saltsyre
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

60030 012072-90-1 Hydromagnesitt

60080 012304-65-3 Hydrotalkitt

60160 000120-47-8 Etyl-4-hydroksybenzoat

60180 004191-73-5 Isopropyl-4-hydroksybenzoat

60200 000099-76-3 Metyl-4-hydroksybenzoat

60240 000094-13-3 Propyl-4-hydroksybenzoat

60480 003864-99-1 2-(2’-hydroksy-3,5’-di-tert-butylfenyl)-5-klorbenzotriazol SMG(T) = 30 mg/kg(19)

60560 009004-62-0 Hydroksyetylcellulose

60880 009032-42-2 Hydroksyetylmetylcellulose

61120 009005-27-0 Hydroksyetylstivelse

61390 037353-59-6 Hydroksymetylcellulose

61680 009004-64-2 Hydroksypropylcellulose

61800 009049-76-7 Hydroksypropylstivelse

61840 000106-14-9 12-hydroksystearinsyre

62140 006303-21-5 Hypofosforsyrling

62240 001332-37-2 Jernoksid

62450 000078-78-4 Isopentan

62640 008001-39-6 Japansk voks

62720 001332-58-7 Kaolin

62800 — Kaolin, kalsinert

62960 000050-21-5 Melkesyre

63040 000138-22-7 Butyllaktat

63280 000143-07-7 Laurinsyre

63760 008002-43-5 Lecitin

63840 000123-76-2 Levulinsyre

63920 000557-59-5 Lignocerinsyre

64015 000060-33-3 Linolsyre 

64150 028290-79-1 Linolensyre

64500 — Lysin, salter

64640 001309-42-8 Magnesiumhydroksid

64720 001309-48-4 Magnesiumoksid

64800 00110-16-7 Maleinsyre SMG(T) = 30 mg/kg(4)

65020 006915-15-7 Eplesyre

65040 000141-82-2 Malonsyre

65520 000087-78-5 Mannitol

65920 066822-60-4 Kopolymerer av natriumsalt av N-metakryloyloksyetyl-N,N-dimetyl-N-
karboksymetylammoniumklorid, oktadekylmetakrylat, etylmetakrylat, 
sykloheksylmetakrylat og N-vinyl-2-pyrrolidon

66200 037206-01-2 Metylkarboksymetylcellulose

66240 009004-67-5 Metylcellulose

66560 004066-02-8 2,2’-metylenbis(4-metyl-6-sykloheksylfenol) SMG(T) = 3 mg/kg(6)

66580 000077-62-3 2,2’-metylenbis[4-metyl-6-(1-metylsykloheksyl)fenol] SMG(T) = 3 mg/kg(6)
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66640 009004-59-5 Metyletylcellulose

66695 — Metylhydroksymetylcellulose

66700 009004-65-3 Metylhydroksypropylcellulose

66755 002682-20-4 2-metyl-4-isotiazolin-3-on SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

67120 012001-26-2 Glimmer

67170 — Blanding av 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-dimetylfenyl)-2(3H)benzofuranon 
(80-100 vektprosent) og 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-dimetylfenyl)-2(3H)-
benzofuranon (0-20 vektprosent)

SMG = 5 mg/kg

67180 — Blanding av n-dekyl-n-oktylftalat (50 vektprosent), di-n-dekylftalat 
(25 vektprosent) og di-n-oktylftalat (25 vektprosent)

SMG = 5 mg/kg(1)

67200 001317-33-5 Molybdendisulfid

67840 — Montansyrer og/eller deres estere med etylenglykol og/eller med 1,3-
butandiol og/eller med glyserol

67850 008002-53-7 Montanvoks

67891 000544-63-8 Myristinsyre

68040 003333-62-8 7-[2H-nafto-(1,2-d)triazol-2-yl]-3-fenylkumarin

68125 037244-96-5 Nefelinsyenitt

68145 080410-33-9 2,2’,2”-nitrilo[trietyl tris(3,3’,5,5’-tetra-tert-butyl-1,1’-bifenyl-2,2’-
diyl)fosfitt]

SMG = 5 mg/kg (summen av fosfitt 
og fosfat)

68960 000301-02-0 Oleamid

69040 000112-80-1 Oleinsyre

69760 000143-28-2 Oleylalkohol

70000 070331-94-1 2,2’-oksamidobis[etyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

70240 012198-93-5 Ozokeritt

70400 000057-10-3 Palmitinsyre

71020 000373-49-9 Palmitoleinsyre

71440 009000-69-5 Pektin

71600 000115-77-5 Pentaerytritol

71635 025151-96-6 Pentaerytritoldioleat SMG = 0,05 mg/kg. Skal ikke brukes 
i polymerer i kontakt med nærings-
midler som testløsning D er fastsatt 
for i direktiv 85/572/EØF

71670 178671-58-4 Pentaerytritoltetrakis (2-cyano-3,3-difenylakrylat) SMG = 0,05 mg/kg 

71680 006683-19-8 Pentaerytritol-tetrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat]

71720 000109-66-0 Pentan

72640 007664-38-2 Fosforsyre

73160 — Fosforsyre, mono- og di-n-alkyl(C16 og C18)-estere SMG = 0,05 mg/kg

73720 000115-96-8 Trikloretylfosfat SMG = IP (DG = 0,02 mg/kg, 
analysetoleranse medregnet)

74010 145650-60-8 Bis(2,4-di-tert-butyl-6-metylfenyl)etylfosfitt SMG = 5 mg/kg (summen av fosfitt 
og fosfat)

74240 031570-04-4 Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfitt
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74480 000088-99-3 o-ftalsyre

76320 000085-44-9 Ftalsyreanhydrid

76721 0 0 9 0 1 6 - 0 0 - 6 
063148-62-9

Polydimetylsiloksan (molekylvekt > 6 800) I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

76730 — Polydimetylsiloksan, gamma-hydroksypropylert SMG = 6 mg/kg

76865 — Polyestere av 1,2-propandiol og/eller 1,3- og/eller 1,4-butandiol og/eller 
polypropylenglykol med adipinsyre, også med eddiksyre eller C10-C18-
fettsyrer eller n-oktanol og/eller n-dekanol i endeposisjon

SMG = 30 mg/kg

76960 025322-68-3 Polyetylenglykol

77600 061788-85-0 Ester av polyetylenglykol med hydrogenert ricinusolje

77702 — Estere av polyetylenglykol med alifatiske monokarboksylsyrer (C6-C22) og 
deres ammonium- og natriumsulfater

77895 068439-49-6 Polyetylenglykol (EO = 2-6) monoalkyl(C16-C18)eter SMG = 0,05 mg/kg

79040 009005-64-5 Polyetylenglykolsorbitanmonolaurat

79120 009005-65-6 Polyetylenglykolsorbitanmonooleat

79200 009005-66-7 Polyetylenglykolsorbitanmonopalmitat

79280 009005-67-8 Polyetylenglykolsorbitanmonostearat

79360 009005-70-3 Polyetylenglykolsorbitantrioleat

79440 009005-71-4 Polyetylenglykolsorbitantristearat

80240 029894-35-7 Polyglyserolrisinolat

80640 — Polyoksyalkyl(C2-C4)dimetylpolysiloksan

80720 008017-16-1 Polyfosforsyrer

80800 025322-69-4 Polypropylenglykol

81220 192268-64-7 Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazin-
2,4-diyl][(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)imino]-1,6-heksandiyl[(2,2,6,6-
tetrametyl-4-piperidinyl)imino]]-alfa-[N,N,N’,N’-tetrabutyl-N’’-(2,2,6,6-
tetrametyl-4-piperidinyl)-N’’-[6-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinylamino)-
heksyl]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triamin]-omega-N,N,N’,N’-tetrabutyl-1,3,5-
triazin-2,4-diamin]

SMG = 5 mg/kg

81515 087189-25-1 Poly(sinkglyserolat)

81520 007758-02-3 Kaliumbromid

81600 001310-58-3 Kaliumhydroksid

81760 — Pulver, flak og fibrer av messing, bronse, kobber, rustfritt stål, tinn og 
legeringer av kobber, tinn og jern

SMG(T) = 30 mg/kg (7) (uttrykt som 
kobber); SMG = 48 mg/kg (uttrykt 
som jern)

81840 000057-55-6 1,2-propandiol

81882 000067-63-0 2-propanol

82000 000079-09-4 Propionsyre

82080 009005-37-2 1,2-propylenglykolalginat

82240 022788-19-8 1,2-propylenglykoldilaurat

82400 000105-62-4 1,2-propylenglykoldioleat

82560 033587-20-1 1,2-propylenglykoldipalmitat

82720 006182-11-2 1,2-propylenglykoldistearat
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82800 027194-74-7 1,2-propylenglykolmonolaurat

82960 001330-80-9 1,2-propylenglykolmonooleat

83120 029013-28-3 1,2-propylenglykolmonopalmitat

83300 001323-39-3 1,2-propylenglykolmonostearat

83320 — Propylhydroksyetylcellulose

83325 — Propylhydroksymetylcellulose

83330 — Propylhydroksypropylcellulose

83440 002466-09-3 Pyrofosforsyre

83455 013445-56-2 Pyrofosforsyrling

83460 012269-78-2 Pyrofylitt

83470 014808-60-7 Kvarts

83599 068442-12-6 Reaksjonsprodukter av oleinsyre, 2-merkaptoetylester, med diklorodimetyltin, 
natriumsulfid og triklorometyltin

SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) (uttrykt 
som tinn)

83610 073138-82-6 Harpikssyrer

83840 008050-09-7 Kolofonium

84000 008050-31-5 Kolofonium, ester med glyserol

84080 008050-26-8 Kolofonium, ester med pentaerytritol

84210 065997-06-0 Kolofonium, hydrogenert

84240 065997-13-9 Kolofonium, hydrogenert, ester med glyserol

84320 008050-15-5 Kolofonium, hydrogenert, ester med metanol

84400 064365-17-9 Kolofonium, hydrogenert, ester med pentaerytritol

84560 009006-04-6 Naturgummi

84640 000069-72-7 Salisylsyre

85360 000109-43-3 Dibutylsebacat

85600 — Silikater, naturlige

85610 — Silikater, naturlige, silylerte (unntatt asbest)

85680 001343-98-2 Kiselsyre

85840 053320-86-8 Litiummagnesium-natriumsilikat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som 
litium)

86000 — Kiselsyre, silylert

86160 000409-21-2 Silisiumkarbid

86240 007631-89-6 Silisiumdioksid

86285 — Silisiumdioksid, silylert

86560 007647-15-6 Natriumbromid

86720 001310-73-2 Natriumhydroksid

87040 001330-43-4 Natriumtetraborat SMG(T) = 6 mg/kg(23) (uttrykt 
som bor), med forbehold for 
bestemmelsene i rådsdirektiv  
98/83/EF om drikkevannets kvalitet 
(EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32)

87200 000110-44-1 Sorbinsyre
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87280 029116-98-1 Sorbitandioleat

87520 062568-11-0 Sorbitanmonobehenat

87600 001338-39-2 Sorbitanmonolaurat

87680 001338-43-8 Sorbitanmonooleat

87760 026266-57-9 Sorbitanmonopalmitat

87840 001338-41-6 Sorbitanmonostearat

87920 061752-68-9 Sorbitantetrastearat

88080 026266-58-0 Sorbitantrioleat

88160 054140-20-4 Sorbitantripalmitat

88240 026658-19-5 Sorbitantristearat

88320 000050-70-4 Sorbitol

88600 026836-47-5 Sorbitolmonostearat

88640 008013-07-8 Soyaolje, epoksydert I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

88800 009005-25-8 Stivelse, næringsmiddelkvalitet

88880 068412-29-3 Stivelse, hydrolysert

88960 000124-26-5 Stearamid

89040 000057-11-4 Stearinsyre

89200 007617-31-4 Kobberstearat SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

89440 — Estere av stearinsyre med etylenglykol SMG(T) = 30 mg/kg(3)

90720 058446-52-9 1-fenyl-1,3-eikosan

90800 005793-94-2 Kalsiumstearoyl-2-laktylat

90960 000110-15-6 Ravsyre

91200 000126-13-6 Sukroseacetatisobutyrat

91360 000126-14-7 Sukroseoktaacetat

91840 007704-34-9 Svovel

91920 007664-93-9 Svovelsyre

92030 010124-44-4 Kobbersulfat SMG(T) = 30 mg/kg(7) (uttrykt som 
kobber)

92080 014807-96-6 Talkum

92150 001401-55-4 Garvesyre I samsvar med JECFA-
spesifikasjonene
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92160 000087-69-4 Vinsyre

92195 — Taurin, salter

92205 057569-40-1 Diester av tereftalsyre med 2,2’-metylenbis(4-metyl-6-tert-butylfenol)

92350 000112-60-7 Tetraetylenglykol

92640 000102-60-3 N,N,N’,N’-tetrakis(2-hydroksypropyl)etylendiamin

92700 078301-43-6 2,2,4,4-tetrametyl-20-(2,3-epoksypropyl)-7-oksa-3,20-diazadis-
piro[5.1.11.2]-heneikosan-21-on, polymer

SMG = 5 mg/kg

92930 120218-34-0 Tiodietylenbis(5-metoksykarbonyl-2,6-dimetyl-1,4-dihydropyridin-3-
karboksylat)

SMG = 6 mg/kg

93440 013463-67-7 Titandioksid

93520 000059-02-9 
010191-41-0

alfa-tokoferol

93680 009000-65-1 Tragantgummi

93720 000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin SMG = 30 mg/kg

94320 000112-27-6 Trietylenglykol

94960 000077-99-6 1,1,1-trimetylolpropan SMG = 6 mg/kg

95200 001709-70-2 1,3,5-trimetyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzyl)benzen

95270 161717-32-4 2,4,6-tris(tert-butyl)fenyl-2-butyl-2-etyl-1,3-propandiolfosfitt SMG = 2 mg/kg (som sum av fosfitt, 
fosfat og hydrolyseproduktet = 
TTBP)

95725 110638-71-6 Vermikulitt, reaksjonsprodukt med litiumsitrat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt som 
litium)

95855 007732-18-5 Vann I samsvar med direktiv 98/83/EØF

95859 — Raffinert voks, utvunnet av oljebaserte eller syntetiske hydrokarboner I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

95883 — Hvite mineraloljer, parafinske, utvunnet av oljebaserte hydrokarboner I samsvar med spesifikasjonene 
fastsatt i vedlegg V

95905 013983-17-0 Wollastonitt

95920 — Tremel og -fibrer, ubehandlet

95935 011138-66-2 Xantangummi

96190 020427-58-1 Sinkhydroksid

96240 001314-13-2 Sinkoksid

96320 001314-98-3 Sinksulfid
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30180 002180-18-9 Manganacetat SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

31520 061167-58-6 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroksy-5-metylbenzyl)-4-metylfenylakrylat SMG = 6 mg/kg

31920 000103-23-1 Bis(2-etylheksyl)adipat SMG = 18 mg/kg(1)

34230 — Alkyl(C8-C22)sulfonsyre SMG = 6 mg/kg

35760 001309-64-4 Antimontrioksid SMG = 0,02 mg/kg (uttrykt som 
antimon og analysetoleranse 
medregnet)

36720 017194-00-2 Bariumhydroksid SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt 
som barium)

36800 010022-31-8 Bariumnitrat SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt 
som barium)

38240 000119-61-9 Benzofenon SMG = 0,6 mg/kg

38560 007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzok-sazolyl)tiofen SMG = 0,6 mg/kg

38700 063397-60-4 Bis(2-karbobutoksyetyl)tinn-bis(isooktylmerkaptoacetat) SMG = 18 mg/kg

38800 032687-78-8 N,N’-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionyl]hydrasid SMG = 15 mg/kg

38820 026741-53-7 Bis(2,4-di-tert-butylfenyl)pentaerytritoldifosfitt SMG = 0,6 mg/kg

39060 035958-30-6 1,1-bis(2-hydroksy-3,5-di-tert-butylfenyl)etan SMG = 5 mg/kg

39090 — N,N-bis(2-hydroksyetyl)alkyl(C8-C-18)-amin SMG(T) = 1,2 mg/kg(13)

39120 — N,N-bis(2-hydroksyetyl)alkyl(C8-C-18)-aminhydroklorid SMG(T) = 1,2 mg/kg(13) uttrykt 
som tertiæramin (uttrykt uten 
HCl)

40000 000991-84-4 2,4-bis(oktylmerkapto)-6-(4-hydroksy-3,5-di-tert-butylanilin)-1,3,5-triazin SMG = 30 mg/kg

40020 110553-27-0 2,4-bis(oktyltiometyl)-6-metylfenol SMG = 6 mg/kg

40160 061269-61-2 N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)heksametylendiamin-1,2-
dibromoetan, kopolymer

SMG = 2,4 mg/kg

40800 013003-12-8 4,4’-butyliden-bis(6-tert-butyl-3-metylfenyl-ditridesylfosfitt) SMG = 6 mg/kg

40980 019664-95-0 Manganbutyrat SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

42000 063438-80-2 (2-karbobutoksyetyl)tinn-tris-(isooktylmerkaptoacetat) SMG = 30 mg/kg

42400 010377-37-4 Litiumkarbonat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt 
som litium)

42480 000584-09-8 Rubidiumkarbonat SMG = 12 mg/kg

43600 004080-31-3 1-(3-klorallyl)-3,5,7-triaza-1- azoniaadamantanklorid SMG = 0,3 mg/kg

43680 000075-45-6 Klordifluormetan SMG = 6 mg/kg og i samsvar 
med spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg V

44960 011104-61-3 Koboltoksid SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) 
(uttrykt som kobolt)

45440 — Kresoler, butylerte, styrenerte SMG = 12 mg/kg

45650 006197-30-4 2-cyano-3,3-difenylakrylsyre, 2-etylheksylester SMG = 0,05 mg/kg 

46720 004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-etylfenol QMA = 4,8 mg/6 dm2

47600 084030-61-5 Di-n-dodekyltinn-bis-(isooktylmerkaptoacetat) SMG = 12 mg/kg

48640 000131-56-6 2,4-dihydroksybenzofenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)
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48800 000097-23-4 2,2’-dihydroksy-5,5’-diklordifenyl-metan SMG = 12 mg/kg

48880 000131-53-3 2,2’-dihydroksy-4-metoksybenzo-fenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)

49600 026636-01-1 Dimetyltinn-bis(isooktyl-merkaptoacetat) SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) 
(uttrykt som tinn)

49840 002500-88-1 Dioktadekyldisulfid SMG = 3 mg/kg

50160 — Di-n-oktyltinn-bis(n-alkyl(C10-C16) merkaptoacetat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50240 010039-33-5 Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksyl-maleat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50320 015571-58-1 Di-n-oktyltinn-bis(2-etylheksyl-merkaptoacetat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50360 — Di-n-oktyltinn-bis(etylmaleat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50400 033568-99-9 Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmaleat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50480 026401-97-8 Di-n-oktyltinn-bis(isooktylmer-kaptoacetat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50560 — Di-n-oktyltinn-1,4-butandiol-bis(merkaptoacetat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50640 003648-18-8 Di-n-oktyltinndilaurat SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50720 015571-60-5 Di-n-oktyltinndimaleat SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50800 — Di-n-oktyltinndimaleat, esterifisert SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50880 — Di-n-oktyltinndimaleat, polymerer (n = 2-4) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

50960 069226-44-4 Di-n-oktyltinnetylenglykol-bis(merkaptoacetat) SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

51040 015535-79-2 Di-n-oktyltinnmerkaptoacetat SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

51120 — Di-n-oktyltinntiobenzoat-2-etyl-heksylmerkaptoacetat SMG(T) = 0,04 mg/kg(17) 
(uttrykt som tinn)

51570 000127-63-9 Difenylsulfon SMG = 3 mg/kg(25)

51680 000102-08-9 N,N’-difenyltiourea SMG = 3 mg/kg

52000 027176-87-0 Dodekylbenzensulfonsyre SMG = 30 mg/kg

52320 052047-59-3 2-(4-dodekylfenyl)indol SMG = 0,06 mg/kg

52880 023676-09-7 Etyl-4-etoksybenzoat SMG = 3,6 mg/kg

53200 023949-66-8 2-etoksy-2’-etyloksanilid SMG = 30 mg/kg

58960 000057-09-0 Heksadekyltrimetylammonium-bromid SMG = 6 mg/kg

59120 023128-74-7 1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionamid] SMG = 45 mg/kg

59200 035074-77-2 1,6-heksametylen-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat] SMG = 6 mg/kg

60320 070321-86-7 2-[2-hydroksy-3,5-bis(1,1-dimetylbenzyl)fenyl]benzotriazol SMG = 1,5 mg/kg

60400 003896-11-5 2-(2’-hydroksy-3’-tert-butyl-5’-metylfenyl)-5-klorbenzotriazol SMG(T) = 30 mg/kg(19)

60800 065447-77-0 1-(2-hydroksyetyl)-4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-
dimetylsuksinat, kopolymer

SMG = 30 mg/kg

61280 003293-97-8 2-hydroksy-4-n-heksyloksybenzo-fenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)

61360 000131-57-7 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

61440 002440-22-4 2-(2’-hydroksy-5’-metylfenyl)ben-zotriazol SMG(T) = 30 mg/kg(19)

61600 001843-05-6 2-hydroksy-4-n-oktyloksybenzofenon SMG(T) = 6 mg/kg(15)

63200 051877-53-3 Manganlaktat SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

64320 010377-51-2 Litiumjodid SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt 
som jod) og SMG(T) = 0,6 mg/
kg(8) (uttrykt som litium)

65120 007773-01-5 Manganklorid SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

65200 012626-88-9 Manganhydroksid SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

65280 010043-84-2 Manganhypofosfitt SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

65360 011129-60-5 Manganoksid SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

65440 — Manganpyrofosfitt SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

66360 085209-91-2 2-2’-metylenbis(4,6-di-tert-butyl-fenyl)natriumfosfat SMG = 5 mg/kg

66400 000088-24-4 2,2’-metylenbis(4-etyl-6-tert-butyl-fenol) SMG(T) = 1,5 mg/kg(20) 

66480 000119-47-1 2,2’-metylenbis(4-metyl-6-tert-butylfenol) SMG(T) = 1,5 mg/kg(20)

67360 067649-65-4 Mono-n-dodekyltinn-tris(isooktyl-merkaptoacetat) SMG = 24 mg/kg

67520 054849-38-6 Monometyltinn-tris(isooktyl-merkaptoacetat) SMG(T) = 0,18 mg/kg(16) 
(uttrykt som tinn)

67600 — Mono-n-oktyltinn-tris(alkyl(C10-C16)-merkaptoacetat) SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) 
(uttrykt som tinn)

67680 027107-89-7 Mono-n-oktyltinn-tris(2-etyl-heksylmerkaptoacetat) SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) 
(uttrykt som tinn)

67760 026401-86-5 Mono-n-oktyltinn-tris(isooktyl-merkaptoacetat) SMG(T) = 1,2 mg/kg(18) 
(uttrykt som tinn)

68078 027253-31-2 Koboltneodekanoat SMG(T) = 0,05 mg/kg 
(uttrykt som neodekansyre) 
og SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) 
(uttrykt som kobolt). Må ikke 
brukes i polymerer i kontakt 
med næringsmidler som 
testløsning D er fastsatt for i 
direktiv 85/572/EØF

68320 002082-79-3 Oktadekyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksylfenyl)propionat SMG = 6 mg/kg

68400 010094-45-8 Oktadekylerukamid SMG = 5 mg/kg

68860 004724-48-5 n-oktylfosfonsyre SMG = 0,05 mg/kg 

69840 016260-09-6 Oleylpalmitamid SMG = 5 mg/kg

72160 000948-65-2 2-fenylindol SMG = 15 mg/kg

72800 001241-94-7 Difenyl-2-etylheksylfosfat SMG = 2,4 mg/kg

73040 013763-32-1 Litiumfosfat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt 
som litium)

73120 010124-54-6 Manganfosfat SMG(T) = 0,6 mg/kg(10) 
(uttrykt som mangan)

74400 — Tris(nonyl- og/eller dinonylfenyl)fosfitt SMG = 30 mg/kg
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Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

77440 — Polyetylenglykoldiricinoleat SMG = 42 mg/kg

77520 061791-12-6 Polyetylenglykolester med ricinusolje SMG = 42 mg/kg

78320 009004-97-1 Polyetylenglykolmonoricinoleat SMG = 42 mg/kg

81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl) amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-
tetrametyl-4-piperidyl)-imino]heksametylen[(2,2,6,6-tetra-metyl-4-
piperidyl)imino]

SMG = 3 mg/kg

81680 007681-11-0 Kaliumjodid SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt 
som jod)

82020 019019-51-3 Koboltpropionat SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) 
(uttrykt som kobolt)

83595 119345-01-6 Reaksjonsprodukt av di-tert-butyl-fosfonitt med bifenyl fra kondensering 
av 2,4-di-tert-butyl-fenol med Friedel Craft-reaksjonsprodukt av 
fosfortriklorid og bifenyl

SMG = 18 mg/kg. I samsvar 
med spesifikasjonene fastsatt i 
vedlegg V

83700 000141-22-0 Ricinolsyre SMG = 42 mg/kg

84800 000087-18-3 4-tert-butylfenylsalisylat SMG = 12 mg/kg

84880 000119-36-8 Metylsalisylat SMG = 30 mg/kg

85760 012068-40-5 Litiumaluminiumsilikat (2:1:1) SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt 
som litium)

85920 012627-14-4 Litiumsilikat SMG(T) = 0,6 mg/kg(8) (uttrykt 
som litium)

86800 007681-82-5 Natriumjodid SMG(T) = 1 mg/kg(11) (uttrykt 
som jod)

86880 — Natriummonoalkyldialkylfenoksy-benzendisulfonat SMG = 9 mg/kg

89170 013586-84-0 Koboltstearat SMG(T) = 0,05 mg/kg(14) 
(uttrykt som kobolt)

92000 007727-43-7 Bariumsulfat SMG(T) = 1 mg/kg(12) (uttrykt 
som barium)

92320 — Tetradekyl-polyetylenoksid(3-8)-eter av glykolsyre SMG = 15 mg/kg

92560 038613-77-3 Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-fenyl)-4-4’-bifenylendifosfonitt SMG = 18 mg/kg

92800 000096-69-5 4,4’-tiobis(6-tert-butyl-3-metyl-fenol) SMG = 0,48 mg/kg

92880 041484-35-9 Tiodietanol-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat] SMG = 2,4 mg/kg

93120 000123-28-4 Didodekyltiodipropionat SMG(T) = 5 mg/kg(21)

93280 000693-36-7 Dioktadekyltiodipropionat SMG(T) = 5 mg/kg(21)

94560 000122-20-3 Triisopropanolamin SMG = 5 mg/kg

95000 028931-67-1 Trimetylolpropan-trimetakrylat-metylmetakrylatkopolymer

95280 040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroksy-2,6-dimetylbenzyl)-1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SMG = 6 mg/kg

95360 027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroksybenzyl)-1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trion

SMG = 5 mg/kg

95600 001843-03-4 1,1,3-tris(2-metyl-4-hydroksy-5-tert-butylfenyl)butan SMG = 5 mg/kg
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VEDLEGG IV

PRODUKTER FRAMSTILT VED BAKTERIEGJÆRING 

Ref-nr. CAS-nr. Betegnelse Restriksjoner og/eller spesifikasjoner

(1) (2) (3) (4)

18888 080181-31-3 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypentan
syrekopolymer

SMG = 0,05 mg/kg for krotonsyre 
(som urenhet) og i samsvar med 
spesifikasjonene fastsatt i vedlegg V
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VEDLEGG V

SPESIFIKASJONER

Del A: Generelle spesifikasjoner

Materialer og gjenstander som framstilles ved bruk av aromatiske isocyanater eller fargestoffer framstilt ved diazo-
kopling, skal ikke avgi primære aromatiske aminer (uttrykt som anilin) i påviselig mengde (DG = 0,02 mg/kg) i 
næringsmidler eller testløsninger for næringsmidler, analysetoleranse medregnet. Migrasjonsverdien for de primære 
aromatiske aminene oppført i dette direktiv, er imidlertid unntatt fra denne restriksjonen.

Del B: Øvrige spesifikasjoner 

Ref-nr. ØVRIGE SPESIFIKASJONER

16690 Divinylbenzen

Kan inneholde opptil 40 % etylvinylbenzen

18888 3-hydroksybutansyre-3-hydroksypentansyrekopolymer

Definisjon Disse kopolymerene framstilles ved kontrollert gjæring av Alcaligenes eutrophus ved anvendelse 
av blandinger av glukose og propansyre som karbonkilder. Den anvendte organisme er ikke 
utvunnet genteknisk, og stammer fra en enkelt, vill type organisme, Alcaligenes eutrophus 
(stamme H16 NCIMB 10442). Organismens stamkulturer lagres som frysetørkede ampuller. Ut 
fra denne stamkulturen framstilles en arbeidskultur, som lagres i flytende nitrogen og brukes til å 
framstille podestoffer til gjæringstanken. Prøver fra gjæringstanken undersøkes hver dag, både i 
mikroskop og med sikte på påvisning av eventuelle forandringer i kolonimorfologien på en rekke 
forskjellige agarer ved forskjellige temperaturer. Kopolymerene isoleres fra varmebehandlede 
bakterier ved kontrollert oppslutning av de øvrige cellebestanddelene, vasking og tørking. 
Disse kopolymerene viser seg normalt som formulerte, smelteformede partikler som inneholder 
tilsetningsstoffer som kjernedannende agenser, myknere, fyllstoffer, stabilisatorer og pigmenter 
som alle er i samsvar med generelle og særskilte spesifikasjoner.

Kjemisk betegnelse 3-D-hydroksybutansyre-3-D-hydroksypentansyrekopolymer

CAS-nummer 080181-31-3

Strukturformel CH3

I

      CH3      O CH2 O

        I      II    I II

                          (-O-CH-CH2-C-)m – (O-CH-CH2–C-)n

                  der n/(m + n) er større enn 0 og mindre enn eller lik 0,25

Gjennomsnittlig molekylvekt Ikke under 150 000 dalton (målt ved gelpermeasjonskromatografi).

Analyse Ikke mindre enn 98 % 3-D-hydroksybutansyre-3-D-hydroksypentansyrekopolymer analysert 
etter hydrolyse som en blanding av 3-D-hydroksybutansyre og 3-D-hydroksypentansyre.

Beskrivelse Hvitt til offwhite pulver etter isolering

Egenskaper 
Identifikasjonsprøver:

Løselighet Løselig i klorerte hydrokarboner som kloroform eller diklormetan, men så å si uløselig i etanol, 
alifatiske alkaner og vann.

Migrasjon Migrasjon av krotonsyre bør aldri overstige 0,05 mg/kg næringsmiddel.

Renhet Før granulering skal kopolymerpulveret i råstoffet inneholde:

— Nitrogen Høyst 2 500 mg/kg plast

— Sink Høyst 100 mg/kg plast

— Kobber Høyst 5 mg/kg plast
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Ref-nr. ØVRIGE SPESIFIKASJONER

— Bly Høyst 2 mg/kg plast

— Arsenikk Høyst 1 mg/kg plast

— Krom Høyst 1 mg/kg plast

23547 Polydimetylsiloksan (molekylvekt > 6 800) 
Laveste viskositet 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistoke) ved 25 oC

25385 Triallylamin

40 mg/kg hydrogel i et forhold på høyst 1,5 gram hydrogel per kg næringsmidler. Bare til bruk i hydrogel som ikke er beregnet 
på å komme i kontakt med næringsmidler.

38320 4-(2-benzoxazolyl)-4’-(5-metyl-2-benzoxazolyl)stilben 
Høyst 0,05 vektprosent (mengde stoff brukt/mengde formulering)

43680 Klordifluormetan 
Innhold av klorfluormetan mindre enn 1 mg/kg av stoffet

47210 Dibutyltiostannonsyrepolymer 
Molekylenhet = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

76721 Polydimetylsiloksan (molekylvekt > 6 800) 
Laveste viskositet 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistoke) ved 25 oC

83595 Reaksjonsprodukt av di-tert-butylfosfonitt med bifenyl fra kondensering av 2,4-di-tert-butylfenol med Friedel Craft-
reaksjonsprodukt av fosfortriklorid og bifenyl

Sammensetning:

— 4,4’-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt] (CAS-nr. 38613-77-3) (36-46 vektprosent(*)),
— 4,3’-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt] (CAS-nr. 118421-00-4) (17-23 vektprosent(*)),
— 3,3’-bifenylen-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt] (CAS-nr. 118421-01-5) (1-5 vektprosent(*)),
— 4-bifenylen-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonitt] (CAS-nr. 91362-37-7) (11-19 vektprosent(*)),
— Tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfitt (CAS-nr. 31570-04-4) (9-18 vektprosent(*)),
— 4,4’-bifenylen-0,0-bis(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfonat-0,0-bis(2,4-di-tert-butyl-fenyl)fosfonitt (CAS-nr. 112949-97-0)  

(< 5 vektprosent(*)).

Øvrige spesifikasjoner:

— Fosforinnhold: minst 5,4 % og høyst 5,9 %
— Syretall: høyst 10 mg KOH per gram
— Smeltepunktsområde: 85-110 °C

88640 Soyaolje, epoksydert 
Oksiran < 8 %, jodverdi < 6

95859 Raffinert voks, utvunnet av oljebaserte eller syntetiske hydrokarboner

Produktet bør ha følgende spesifikasjoner:

— Innhold av mineralske hydrokarboner med karbontall under 25: høyst 5 vektprosent
— Viskositet ikke under 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistoke) ved 100 oC
— Gjennomsnittlig molekylvekt ikke under 500

95883 Hvite mineraloljer, parafinske, utvunnet av oljebaserte hydrokarboner

Produktet bør ha følgende spesifikasjoner:

— Innhold av mineralske hydrokarboner med karbontall under 25: høyst 5 vektprosent
— Viskositet ikke under 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistoke) ved 100 oC
— Gjennomsnittlig molekylvekt ikke under 480

(*) Mengde stoff brukt/mengde formulering.
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VEDLEGG VI

MERKNADER TIL KOLONNEN «RESTRIKSJONER OG/ELLER SPESIFIKASJONER»

(1) Advarsel: Det foreligger risiko for at SMG kan overstiges i simulanter for fete næringsmidler.

(2) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 10060 og 23920, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(3) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 15760, 16990, 
47680, 53650 og 89440, ikke skal overstige restriksjonen.

(4) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 19540, 19960 
og 64800, ikke skal overstige restriksjonen.

(5) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 14200, 14230 
og 41840, ikke skal overstige restriksjonen.

(6) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 66560 og 66580, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(7) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 30080, 42320, 
45195, 45200, 53610, 81760, 89200 og 92030, ikke skal overstige restriksjonen.

(8) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 42400, 64320, 
73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, ikke skal overstige restriksjonen.

(9) Advarsel: Det foreligger risiko for at migrasjonen av stoffet forringer næringsmiddelets organoleptiske egenskaper, 
og at det ferdige produktet derfor ikke er i samsvar med artikkel 2 annet strekpunkt i direktiv 89/109/EØF.

(10) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 30180, 40980, 
63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 og 73120, ikke skal overstige restriksjonen.

(11) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 45200, 64320, 
81680 og 86800, ikke skal overstige restriksjonen.

(12) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 36720, 36800, 
36840 og 92000, ikke skal overstige restriksjonen.

(13) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 39090 og 39120, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(14) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 44960, 68078, 
82020 og 89170, ikke skal overstige restriksjonen.

(15) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 15970, 48640, 
48720, 48880, 61280, 61360 og 61600, ikke skal overstige restriksjonen.

(16) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 49600, 67520 
og 83599, ikke skal overstige restriksjonen.

(17) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 50160, 50240, 
50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 og 51120, ikke skal overstige 
restriksjonen.

(18) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 67600, 67680 
og 67760, ikke skal overstige restriksjonen.

(19) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 60400, 60480 
og 61440, ikke skal overstige restriksjonen.

(20) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 66400 og 66480, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(21) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 93120 og 93280, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(22) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 17260 og 18670, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(23) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 13620, 36840, 
40320 og 87040, ikke skal overstige restriksjonen.

(24) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 13720 og 40580, 
ikke skal overstige restriksjonen.
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(25) SMG(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av migrasjonen av stoffene oppført under Ref-nr. 16650 og 51570, 
ikke skal overstige restriksjonen.

(26) QM(T) betyr i dette særlige tilfellet at summen av restmengdene av stoffene oppført under Ref-nr. 14950, 15700, 
16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 og 25270 ikke skal overstige 
restriksjonen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/90 11.11.2004

VEDLEGG VII

Del A

OPPHEVET DIREKTIV OG ENDRINGER AV DET

(nevnt i artikkel 10 nr. 1)

Kommisjonsdirektiv 90/128/EØF (EFT L 349 av 13.12.1990, s. 26)

Kommisjonsdirektiv 92/39/EØF (EFT L 168 av 23.6.1992, s. 21)

Kommisjonsdirektiv 93/9/EØF (EFT L 90 av 14.4.1993, s. 26)

Kommisjonsdirektiv 95/3/EF (EFT L 41 av 23.2.1995, s. 44)

Kommisjonsdirektiv 96/11/EF (EFT L 61 av 12.3.1996, s. 26)

Kommisjonsdirektiv 1999/91/EF (EFT L 310 av 4.12.1999, s. 41)

Kommisjonsdirektiv 2001/62/EF (EFT L 221 av 17.8.2001, s. 18)

Kommisjonsdirektiv 2002/17/EF (EFT L 58 av 28.2.2002, s. 19)

Del B

FRISTER FOR INNARBEIDING I NASJONAL LOVGIVNING

(nevnt i artikkel 10 nr. 1)
 

Direktiv

Frister

for innarbeiding
for å tillate handel med 

produkter som er i samsvar 
med dette direktiv

for å forby handel med 
produkter som ikke er i 

samsvar med dette direktiv

90/128/EØF (EFT L 349 av 13.12.1990, 
s. 26)

31. desember 1990 1. januar 1991 1. januar 1993

92/39/EØF (EFT L 168 av 23.6.1992, 
s. 21)

31. desember 1992 31. mars 1994 1. april 1995

93/9/EØF (EFT L 90 av 14.4.1993, 
s. 26)

1. april 1994 1. april 1994 1. april 1996

95/3/EF (EFT L 41 av 23.2.1995, s. 44) 1. april 1996 1. april 1996 1. april 1998

96/11/EF (EFT L 61 av 12.3.1996, 
s. 26)

1. januar 1997 1. januar 1997 1. januar 1999

1999/91/EF (EFT L 310 av 4.12.1999, 
s. 41)

31. desember 2000 1. januar 2002 1. januar 2003

2001/62/EF (EFT L 221 av 17.8.2001, 
s. 18)

30. november 2002 1. desember 2002 1. desember 2002

2002/17/EF (EFT L 58 av 28.2.2002, 
s. 19)

28. februar 2003 1. mars 2003 1. mars 2004
1. mars 2003 for mate-
rialer og gjenstander 
som inneholder divinyl-
benzen



11.11.2004 Nr. 56/91EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 90/128/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 3a Artikkel 4

Artikkel 3b Artikkel 5

Artikkel 3c Artikkel 6

Artikkel 4 Artikkel 7

Artikkel 5 Artikkel 8

Artikkel 6 Artikkel 9

— Artikkel 10

— Artikkel 11

— Artikkel 12

VEDLEGG I VEDLEGG I

VEDLEGG II VEDLEGG II

VEDLEGG III VEDLEGG III

VEDLEGG IV VEDLEGG IV

VEDLEGG V VEDLEGG V

VEDLEGG VI VEDLEGG VI

— VEDLEGG VII

— VEDLEGG VIII
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1162/2002

av 28. juni 2002

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(*)

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. 473/2002(2), særlig artikkel 11 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Listen over tredjestater som visse landbruksprodukter 
opprinnelig må komme fra for å kunne markedsføres 
i Fellesskapet, omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91, er fastsatt i vedlegget til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 94/92(3), sist endret ved 
forordning (EØF) nr. (4). Listen ble opprettet i samsvar 
med artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

2) New Zealand har bedt Kommisjonen om å bli oppført på 
listen omhandlet i artikkel 11 nr. 1 i forordning (EØF) 
nr. 2092/91. Myndighetene har oversendt de nødvendige 
opplysninger i henhold til artikkel 2 nr. 2 i forordning 
(EØF) nr. 94/92.

3) Gjennomgåelsen av disse opplysningene og en 
etterfølgende drøfting med myndighetene i New Zealand 
har vist at de reglene som gjelder for produksjon og 
kontroll av landbruksprodukter er likeverdige med 
reglene fastsatt i forordning (EØF) nr. 2092/91.

4) Import fra New Zealand til Det europeiske fellesskap 
skjer for tiden i samsvar med artikkel 11 nr. 6 i forordning 
(EØF) nr. 2092/91. Produsenter og eksportører trenger en 
overgangsperiode for å tilpasse seg kvalitetssikringsprog
rammet for næringsmidler og økologisk landbruk (Food 
Official Organic Assurance Programme).

5) Varigheten av New Zealands oppføring på listen bør 
avhenge av resultatet av en kontroll på stedet med hensyn 
til produksjonsreglene og kontrolltiltakene som faktisk 
anvendes på New Zealand, omhandlet i artikkel 11 nr. 5 i 
forordning (EØF) nr. 2092/91.

6) De newzealandske myndigheter har framlagt for 
Kommisjonen alle nødvendige garantier og opplysninger 
som oppfyller kravet om at kontrollorganene skal oppfylle 
kriteriene fastsatt i artikkel 11 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 
2092/91.

7) Forordning (EØF) nr. 94/92 bør derfor endres.

8) 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 angitt i 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

I en overgangsperiode som utløper 30. juni 2003 kan landbruks- 
og skogbruksdepartementet på New Zealand (MAF) også 
utstede sertifikatet omhandlet i artikkel 11 nr. 1 bokstav b) 
i forordning (EØF) nr. 2092/91 for produkter det er gitt 
importtillatelser for og som er meldt etter artikkel 11 nr. 6 i 
nevnte forordning, dersom tillatelsene er gitt før 1. juli 2002.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft 1. juli 2002.

2004/EØS/56/12

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 170 av 29.6.2002, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 9.

(1)  EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2)  EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.
(3)  EFT L 11 av 17.1.1992, s. 14.
(4)  EFT L 345 av 29.12.2001, s. 18.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 28. juni 2002.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 94/92 tilføyes følgende tekst etter teksten om Sveits: 

«New Zealand

1.  Produktkategorier:

a) ubearbeidede vegetabilske landbruksprodukter, dyr og ubearbeidede animalske produkter i henhold til 
artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av

– dyr og animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging,

– akvakulturprodukter,

b) bearbeidede vegetabilske landbruksprodukter og bearbeidede animalske produkter beregnet på konsum i 
henhold til artikkel 1 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2092/91, med unntak av

– animalske produkter som er påført eller skal påføres opplysninger om omlegging,

– produkter som inneholder akvakulturprodukter.

2.  Opprinnelse:

 Produktene i kategori 1 bokstav a) og ingrediensene framstilt etter økologiske produksjonsmetoder i produkter i 
kategori 1 bokstav b) er framstilt i New Zealand eller importert til New Zealand

– fra Det europeiske fellesskap, eller

– fra en tredjestat i henhold til en ordning ansett som likeverdig i samsvar med bestemmelsene i artikkel 11 nr. 1 
i forordning (EØF) nr. 2092/91, eller

–  fra en tredjestat hvis produksjonsregler og kontrollordning anses som likeverdige med det newzealandske 
landbruks- og skogbruksdepartementets kvalitetssikringsprogram for næringsmidler og økologisk landbruk 
(Food Official Organic Assurance Programme) på grunnlag av garantier og opplysninger fra nevnte stats 
vedkommende myndighet i samsvar med bestemmelsene fastsatt av nevnte departement og forutsatt at bare 
ingredienser framstilt etter økologisk produksjonsmetode, som høyst kan utgjøre 5 % av produktene av 
landbruksopprinnelse, i produkter i kategori 1 bokstav b) som framstilles i New Zealand, importeres.

3.  Kontrollorganer: BIO-GRO New Zealand, Certenz.

4.  Organ som utsteder sertifikater: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

5.  Oppføringens varighet: 30. juni 2006.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/48/EF

av 30. mai 2002

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron og  
sulfosulfuron som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 
1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/37/EF(2), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

og ut fra følgende betraktninger —

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Irland 30. mars 1998 en søknad fra Bayer AG om 
oppføring av det aktive stoffet iprovalikarb i vedlegg I 
til nevnte direktiv. Ved kommisjonsvedtak 98/512/EF(3) 
ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig» 
i den forstand at den i prinsippet kunne anses å oppfylle 
kravene til data og opplysninger fastsatt i vedlegg II og 
III til direktiv 91/414/EØF.

2) Frankrike mottok 14. mai 1995 en lignende søknad fra 
Novartis, nå Syngenta, om prosulfuron. Den søknaden 
ble ved kommisjonsvedtak 97/137/EF(4)erklært å være 
fullstendig.

3) Irland mottok 24. april 1997 en lignende søknad fra 
Monsanto om sulfosulfuron. Den søknaden ble ved 
kommisjonsvedtak 97/865/EF(5)erklært å være 
fullstendig.

4) Virkningene av disse tre aktive stoffene på 
menneskehelsen og miljøet er blitt vurdert i samsvar 
med bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 
91/414/EØF for de bruksområdene som søkeren har 
foreslått. Den rapporterende medlemsstat framla et utkast 
til vurderingsrapport om stoffene for Kommisjonen 
henholdsvis 4. november 1999 (iprovalikarb), 18. januar 
1999 (prosulfuron) og 2. april 1998 (sulfosulfuron).

5) Utkastene til vurderingsrapporter er blitt behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingene 
ble avsluttet 26. februar 2002 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om iprovalikarb, prosulfuron 
og sulfosulfuron.

6) Dokumentasjonen og opplysningene fra hver av 
behandlingene ble framlagt for Vitenskapskomiteen for 
planter. Når det gjelder iprovalikarb ble komiteen bedt 
om å uttale seg om hvorvidt risikoen forbundet med 
metabolitten PMPA er akseptabel for meitemarker og om 
de svulster som er funnet hos rotter, som under hele sitt 
livsløp har vært eksponert for høye doser, er relevante 
for mennesker. I to uttalelser(6)(7) mente komiteen at det 
var behov for ytterligere opplysninger om meitemarker, 
som siden ble levert og vurdert, og konkluderte at når 
det gjelder virkningene som er observert hos rotter, 
er sikkerhetsmarginene tilstrekkelig store til at det 
sikrer forbruker- og brukervern. Det ble tatt hensyn til 
vitenskapskomiteens bemerkninger ved utarbeidingen 
av dette direktiv og den relevante sammenfattende 
rapporten.

7) Med hensyn til prosulfuron ble komiteen bedt om å 
uttale seg om hvorvidt risikoen forbundet med to av de 
aktive stoffenes nedbrytningsstoffer er akseptabel for 
organismer som lever i sediment, og om hvorvidt det 
er observert hormonforstyrrelser hos forsøksdyr. I sin 
uttalelse(8) konkluderte komiteen at visse forandringer 
i livmor og bryst som er observert hos rotter, som under 
hele sitt livsløp har vært eksponert for prosulfuron, ikke 
anses som relevante for vurderingen av helserisikoen for 
mennesker i forbindelse med den planlagte bruken av 
stoffet. Komiteen uttalte også at risikoen i forbindelse 
med de to nedbrytningsproduktene for organismer som 
lever i sediment, ennå ikke er tilstrekkelig vurdert og 
påpekte at det dannes andre persistente metabolitter i 
større mengder i sediment- og vannprøver som heller ikke 
synes å være vurdert. Opplysningene og vurderingene 
som manglet, ble siden levert, og det ble tatt hensyn til 
vitenskapskomiteens bemerkninger ved utarbeidingen 
av dette direktiv og den relevante sammenfattende 
rapporten.

2004/EØS/56/13

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 148 av 6.6.2002, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 10.

(1)  EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2)  EFT L 117 av 4.5.2002, s. 10.
(3)  EFT L 228 av 15.8.1998, s. 35.
(4)  EFT L 52 av 22.2.1997, s. 20.
(5)  EFT L 351 av 23.12.1997, s. 67.

(6)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurderingen av 
iprovalikarb i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (vedtatt 21. mars 2001).

(7)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om et tilleggsspørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av iprovalikarb (SZX 0722) i forbindelse 
med direktiv 91/414/EØF (vedtatt 28. november 2001).

(8)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av prosulfuron 
(CGA 152005) i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter (SCP/PROSULF/002-endelig av 21. juni 
2001.
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8) Med hensyn til sulfosulfuron ble Komiteen bedt om 
å uttale seg om forekomsten av blæresvulst i den 
18 måneder lange undersøkelsen av mus, å vurdere om det 
vil være hensiktsmessig å fastsette en akutt referansedose 
for sulfosulfuron samt å bekrefte at det ikke er nødvendig 
med en subletal undersøkelse av meitemarker, til tross 
for metabolittenes persistens i jorden. I sin uttalelse(1) 
fastslo komiteen at de skader som er observert hos 
mus, ikke innebærer noen kreftframkallende risiko for 
mennesker, og at det ikke var nødvendig å fastsette en 
akutt referansedose. Komiteen fastslo også at det ikke er 
sannsynlig at det vil oppstå betydelige langtidsrisikoer 
for meitemarker. Komiteen understreket videre at det 
var behov for å vurdere tre uidentifiserte metabolitters 
mulige miljøvirkninger. Disse opplysningene ble siden 
levert og de ønskede vurderingene ble gjort.

9) Det framgår av de forskjellige vurderingene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder det 
aktuelle aktive stoffet, generelt kan forventes å oppfylle 
kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) og 
nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn til 
de bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapporter. Disse aktive 
stoffene må derfor oppføres i vedlegg I for å sikre 
at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder de aktuelle aktive stoffene, kan gis i samsvar 
med direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

10) Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig for 
at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre 
flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF. Medlemsstatene bør derfor sørge for at de 
endelige versjonene av de sammenfattende rapportene, 
unntatt fortrolige opplysninger, er tilgjengelige eller 
gjøres tilgjengelige for berørte parter.

11) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist til 
å gjennomføre bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF med 
hensyn til plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
iprovalikarb, prosulfuron eller sulfosulfuron og særlig til 
å vurdere eksisterende midlertidige godkjenninger eller 
for, senest innen utgangen av denne fristen, å omgjøre 
godkjenningene til endelige godkjenninger, endre dem 
eller tilbakekalle dem i samsvar med bestemmelsene i 
direktiv 91/414/EØF.

12) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sørge for at de sammenfattende 
rapportene om iprovalikarb, prosulfuron og sulfosulfuron, 
unntatt opplysninger som er fortrolige i henhold til direktivets 
artikkel 14, er tilgjengelige eller på anmodning gjøres 
tilgjengelige for berørte parter.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. desember 2002 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2003.

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 4

1. Medlemsstatene skal vurdere godkjenningene for hvert 
enkelt plantefarmasøytiske produkt som inneholder iprovalikarb, 
prosulfuron eller sulfosulfuron for å sikre at vilkårene for disse 
aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. 
Om nødvendig skal medlemsstatene innen 31. desember 2002 
endre eller tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv 
91/414/EØF.

2.  Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder iprovalikarb, 
prosulfuron eller sulfosulfuron, enten som eneste aktive stoff 
eller som ett av flere aktive stoffer, som alle var oppført i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF per 1. juli 2002, vurdere 
produktet på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene 
i vedlegg VI til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av 
dokumentasjon som oppfyller kravene i nevnte direktivs 
vedlegg III. På grunnlag av den vurderingen skal de avgjøre 
om produktet oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 
bokstav b), c), d) og e) i direktiv 91/414/EØF. Om nødvendig 
skal medlemsstatene innen 31. desember 2003 endre eller 
tilbakekalle godkjenningen for hvert plantefarmasøytiske 
produkt av denne typen.

(1)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurdering av MON 37500 
(sulfosulfuron) i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring 
av plantefarmasøytiske produkter (SCP/PROSULF/002-endelig av 
11. desember 2000).
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Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft 1. juli 2002.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2002.

  For Kommisjonen

  David BYRNE

  Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSDIREKTIV 2002/64/EF

av 15. juli 2002

om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av cinidon-etyl, cyhalofop-butyl, famoksadon, 
florasulam, metalaksyl-m og pikolinafen som aktive stoffer(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 
1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(1), 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2002/48/EF(2), særlig 
artikkel 6 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF 
mottok Det forente kongerike 28. april 1997 en søknad 
fra BASF om oppføring av det aktive stoffet cinidon-etyl i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ved kommisjonsvedtak 
98/398/EF(3) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig» i den forstand at den i prinsippet kunne 
anses å oppfylle kravene til data og opplysninger fastsatt 
i vedlegg II og III til direktiv 91/414/EØF.

2) Italia mottok 30. april 1997 en søknad i henhold til artikkel 6 
nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Dow AgroSciences om 
cyhalofop-butyl. Ved kommisjonsvedtak 98/242/EF(4) 
ble det bekreftet at dokumentasjonen var «fullstendig».

3) Frankrike mottok 20. oktober 1996 en søknad i henhold 
til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra DuPont 
de Nemours om famoksadon. Ved kommisjonsvedtak 
97/591/EF(5) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig».

4) Belgia mottok 2. februar 1998 en søknad i henhold 
til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Dow 
AgroSciences om florasulam. Ved kommisjonsvedtak 
98/676/EF(6) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig».

5) Belgia mottok 9. februar 1996 en søknad i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra Novartis Crop 
Protection AG (nå Syngenta) om metalaksyl-m. Ved 
vedtak 97/591/EF ble det bekreftet at dokumentasjonen 
var «fullstendig».

6) Tyskland mottok 10. mai 1999 en søknad i henhold 
til artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/414/EØF fra BASF-
AG om pikolinafen. Ved kommisjonsvedtak 
 
 

  1999/555/EF(7) ble det bekreftet at dokumentasjonen var 
«fullstendig».

7) Disse aktive stoffenes virkning på menneskers helse og 
på miljøet er blitt vurdert i samsvar med artikkel 6 nr. 2 
og 4 i direktiv 91/414/EØF for de bruksområdene som 
søkerne har foreslått. De rapporterende medlemsstatene 
framla utkast til vurderingsrapporter om stoffene for 
Kommisjonen henholdsvis 2. november 1998 (cinidon-
etyl), 30. november 1998 (cyhalofop-butyl), 5. august 
1998 (famoksadon), 19. november 1999 (florasulam), 
27. juli 1999 (metalaksyl-m) og 21. desember 2000 
(pikolinafen).

8) Utkastene til vurderingsrapporter er blitt behandlet av 
medlemsstatene og Kommisjonen i Den faste komité 
for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen. Behandlingen 
ble avsluttet 19. april 2002 med Kommisjonens 
sammenfattende rapporter om cinidon-etyl, cyhalofop-
butyl, famoksadon, florasulam, metalaksyl-m og 
pikolinafen.

9) Ved vurderingen av cinidon-etyl, metalaksyl-m og 
pikolinafen ble det ikke avdekket noen uavklarte spørsmål 
som ville ha krevd samråd med Vitenskapskomiteen for 
planter.

10) Når det gjelder cyhalofop-butyl, ble Vitenskapskomiteen 
for planter bedt om å uttale seg om mulige virkninger på 
vannlevende organismer og leddyr utenfor målgruppen, og 
om brukereksponering. I sin uttalelse(8) anså komiteen at 
spredning av det aktive stoffet fra luftfartøy kan medføre 
en uakseptabel risiko for vannlevende organismer på 
oversvømte rismarker og nærliggende dreneringskanaler, 
dersom disse ikke er så dype. Spredning fra bakken på 
oversvømte rismarker kan medføre en uakseptabel risiko 
for vannlevende organismer på rismarkene. Komiteen 
mente det var lite sannsynlig at bruken kunne være 
skadelig for bier, men påpekte at det fortsatt hersket 
tvil når det gjaldt andre leddyr utenfor målgruppen, og 
at denne tvilen burde fjernes ved en mer omfattende 
undersøkelse. Disse opplysningene ble siden levert og 
vurdert. Komiteen mente videre at brukereksponeringen 
for cyhalofop-butyl var blitt tilstrekkelig vurdert.

2004/EØS/56/14

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 189 av 18.7.2002, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 7/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 10.

(1)  EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2)  EFT L 148 av 6.6.2002, s. 19.
(3)  EFT L 176 av 20.6.1998, s. 34.
(4)  EFT L 96 av 28.3.1998, s. 45.
(5)  EFT L 239 av 30.8.1997, s. 48.
(6)  EFT L 317 av 26.11.1998, s. 47.

(7)  EFT L 210 av 10.8.1999, s. 22.
(8)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om vurdering av cyhalofop-

butyl (DE-537) i forbindelse med direktiv 91/414/EØF om markedsføring 
av plantefarmasøytiske produkter (SCP/CYHALO/002-endelig av 7. mars 
2001).
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11) Når det gjelder famoksadon, ble komiteen bedt om å uttale 
seg om virkningen på dafnier og meitemarker, særlig med 
hensyn til det aktive stoffets nedbrytingsprodukter, om 
hvorvidt virkningen på øynene som er observert i en 
12 måneder lang undersøkelse av hunder, er relevant 
for mennesker, samt om mulige følger for vurderingen 
av risikoen for brukere. I sin uttalelse(1) bemerket 
komiteen at risikoen famoksadon og dets metabolitter 
utgjør for dafnier, var blitt tilstrekkelig vurdert. Videre 
anså komiteen at metabolittene IN-KZ007 og IN-JS940 
sannsynligvis ikke utgjør en akutt risiko for meitemarker, 
men den var ikke i stand til å vurdere de sannsynlige 
kroniske risikoer som morstoffet eller dets metabolitter 
medfører for meitemarker dersom stoffet brukes mer 
enn seks ganger per sesong. Endelig mente komiteen 
at virkningen av famoksadon på øynene hos hunder bør 
anses som relevant for mennesker i påvente av en mer 
fullstendig forståelse av virkemåten. Det er tatt hensyn 
til vitenskapskomiteens merknader ved utarbeidingen av 
dette direktiv og den relevante sammenfattende rapport.

12) Når det gjelder florasulam, ble komiteen bedt om å uttale 
seg om betydningen av to nedbrytingsprodukter (ASTCA 
og DFP-ASTCA) av det aktive stoffet og om den 
foreslåtte metoden for å fastsette en akutt referansedose. 
I sin uttalelse (2) konkluderte komiteen med at resultatene 
av modellberegninger ikke tyder på noen risiko for 
forurensning av grunnvann over et giftighetsnivå som 
gir grunn til bekymring når det gjelder morstoffet eller 
dets nedbrytingsprodukter. Verken det aktive stoffet eller 
den viktigste metabolitten synes å utgjøre en uakseptabel 
risiko for vannlevende organismer utenfor målgruppen. 
Komiteen hadde ikke tilgang til data som angivelig skulle 
vise at nedbrytingsproduktene ASTCA og DFP-ASTCA 
ikke var giftige for jord- og vannlevende organismer, og 
trengte derfor å vurdere også disse dataene. De ble siden 
framlagt av melderen, og vurdert av den rapporterende 
medlemsstaten. Komiteen mente videre at det ikke er 
grunn til å fastsette en akutt referansedose.

13) Det framgår av de forskjellige vurderingene at 
plantefarmasøytiske produkter som inneholder 
de aktuelle aktive stoffene, generelt kan forventes å 
oppfylle kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og 
b) og nr. 3 i direktiv 91/414/EØF, særlig med hensyn 
til de bruksområder som er undersøkt og beskrevet i 
Kommisjonens sammenfattende rapporter. Disse aktive 
stoffene må derfor oppføres i vedlegg I for å sikre 
at godkjenning av plantefarmasøytiske produkter som 
inneholder de aktuelle aktive stoffene, kan gis i samsvar 
med direktivets bestemmelser i alle medlemsstater.

14) Kommisjonens sammenfattende rapport er nødvendig for 
at medlemsstatene på riktig måte skal kunne gjennomføre  
 
 

flere deler av de ensartede prinsippene fastsatt i direktiv 
91/414/EØF. Medlemsstatene bør derfor sørge for at de 
endelige versjonene av de sammenfattende rapportene, 
unntatt fortrolige opplysninger, er tilgjengelige eller 
gjøres tilgjengelige for alle interesserte parter.

15) Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig 
frist til å gjennomføre bestemmelsene i direktiv  
91/414/EØF med hensyn til plantefarmasøytiske 
produkter som inneholder cinidon-etyl, cyhalofop-butyl, 
famoksadon, florasulam, metalaksyl-m eller pikolinafen, 
og særlig til å vurdere eksisterende midlertidige 
godkjenninger eller for, senest innen utgangen av denne 
fristen, å omgjøre disse godkjenningene til endelige 
godkjenninger, endre dem eller tilbakekalle dem, i 
samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/414/EØF.

16) Direktiv 91/414/EØF bør derfor endres.

17) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 91/414/EØF endres som angitt i vedlegget 
til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sørge for at de sammenfattende rapportene 
om cinidon-etyl, cyhalofop-butyl, famoksadon, florasulam, 
metalaksyl-m og pikolinafen, unntatt opplysninger som er 
fortrolige i henhold til direktivets artikkel 14, er tilgjengelige 
eller på anmodning gjøres tilgjengelige for alle interesserte 
parter.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. mars 2003 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. april 2003.

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.

(1)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om særlige spørsmål fra 
Kommisjonen om vurderingen av famoksadon i forbindelse med direktiv 
91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (SCP/
FAMOX/002-endelig av 5. september 2001).

(2)  Uttalelse fra Vitenskapskomiteen for planter om oppføring av florasulam i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske 
produkter (SCP/FLORAS/002-endelig av 29. oktober 2001).
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Artikkel 4

1.  Medlemsstatene skal gjennomgå godkjenningene for 
hvert enkelt plantefarmasøytiske produkt som inneholder 
cinidon-etyl, cyhalofop-butyl, famoksadon, florasulam, 
metalaksyl-m eller pikolinafen for å sikre at vilkårene for disse 
aktive stoffene i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF er oppfylt. 
Om nødvendig skal medlemsstatene innen 31. mars 2003 
endre eller tilbakekalle godkjenningene i samsvar med direktiv 
91/414/EØF.

2. Medlemsstatene skal for hvert enkelt godkjent 
plantefarmasøytisk produkt som inneholder cinidon-etyl, 
cyhalofop-butyl, famoksadon, florasulam, metalaksyl-m eller 
pikolinafen, enten som eneste aktive stoff eller som ett 
av flere aktive stoffer som alle var oppført i vedlegg I til 
direktiv 91/414/EØF per 1. oktober 2002, vurdere produktet 
på nytt i samsvar med de ensartede prinsippene i vedlegg VI 
til direktiv 91/414/EØF på grunnlag av dokumentasjon som 
oppfyller kravene i vedlegg III til nevnte direktiv. På grunnlag 
av denne vurdering skal de avgjøre om produktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), c), d) og e) i 
direktiv 91/414/EØF. Om nødvendig skal medlemsstatene 
innen 31. mars 2004 endre eller tilbakekalle godkjenningen for 
hvert plantefarmasøytiske produkt av denne type.

Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft 1. oktober 2002.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2002.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen



Nr. 56/102 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
V

E
D

LE
G

G

I 
ve

dl
eg

g 
I 

sk
al

 f
øl

ge
nd

e 
le

gg
es

 ti
l s

is
t i

 ta
be

lle
n:

N
r.

V
an

lig
 n

av
n,

 
id

en
tif

ik
as

jo
ns

nu
m

m
er

IU
PA

C
-b

et
eg

ne
ls

e
R

en
he

t(
1 )

Ik
ra

ft
tr

ed
el

se
U

tlø
ps

da
to

 f
or

 
op

pf
ør

in
ge

n
Sæ

rl
ig

e 
be

st
em

m
el

se
r

«3
3

C
in

id
on

-e
ty

l

C
A

S-
nr

. 1
42

89
1-

20
-1

C
IP

A
C

-n
r. 

59
8

(Z
)-

et
yl

 2
-k

lo
ro

-3
-[

2-
kl

or
o-

5-
(s

yk
lo

he
ks

-1
-

en
-1

,2
-d

ik
ar

bo
ks

im
id

o)
fe

ny
l]

ak
ry

la
t

94
0 

g/
kg

1.
 o

kt
ob

er
 2

00
2

30
. s

ep
te

m
be

r 
20

12
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 u
gr

es
sm

id
de

l k
an

 ti
lla

te
s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 av
 d

e e
ns

ar
te

de
 p

ri
ns

ip
pe

ne
 fa

st
sa

tt 
i v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 d

et
 ta

s h
en

sy
n 

til
 k

on
kl

us
jo

ne
ne

 i 
de

n 
sa

m
m

en
fa

tte
nd

e 
ra

pp
or

te
n 

om
 c

in
id

on
-e

ty
l, 

og
 s

æ
rl

ig
 t

il 
ve

dl
eg

g 
I 

og
 I

I 
til

 d
en

ne
, a

vs
lu

tte
t 

av
 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

19
. a

pr
il 

20
02

. V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 s

ka
l m

ed
le

m
ss

ta
te

ne

– 
re

tte
 s

æ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t m
ot

 v
er

n 
av

 g
ru

nn
va

nn
et

 n
år

 d
et

 
ak

tiv
e 

st
of

fe
t a

nv
en

de
s 

i o
m

rå
de

r 
m

ed
 s

år
ba

re
 jo

rd
bu

nn
s-

 o
g/

el
le

r 
kl

im
af

or
ho

ld
 (

f.
ek

s.
 j

or
d 

m
ed

 n
øy

tr
al

e 
el

le
r 

hø
ye

 p
H

-
ve

rd
ie

r)
,

– 
re

tt
e 

sæ
rl

ig
 

op
pm

er
ks

om
he

t 
m

ot
 

ve
rn

 
av

 
va

nn
le

ve
nd

e 
or

ga
ni

sm
er

.

G
od

kj
en

ni
ng

sv
ilk

år
en

e m
å o

m
 n

ød
ve

nd
ig

 o
m

fa
tte

 ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k.

34
C

yh
al

of
op

-b
ut

yl

C
A

S-
nr

. 1
22

00
8-

85
-9

C
IP

A
C

-n
r. 

59
6

B
ut

yl
-(

R
)-

2-
[4

(4
-c

ya
no

-f
lu

or
fe

no
ks

y)
fe

no
ks

y]
pr

op
io

na
t

95
0 

g/
kg

1.
 o

kt
ob

er
 2

01
2

30
. s

ep
te

m
be

r 
20

12
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 u
gr

es
sm

id
de

l k
an

 ti
lla

te
s.

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 av
 d

e e
ns

ar
te

de
 p

ri
ns

ip
pe

ne
 fa

st
sa

tt 
i v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 

de
t 

ta
s 

he
ns

yn
 

til
 

ko
nk

lu
sj

on
en

e 
i 

de
n 

sa
m

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
om

 c
yh

al
of

op
-b

ut
yl

 o
g 

sæ
rl

ig
 t

il 
ve

dl
eg

g 
I 

og
 I

I 
til

 
de

nn
e,

 a
vs

lu
tte

t 
av

 D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 
dy

re
he

ls
en

 1
9.

 a
pr

il 
20

02
. 

V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 s

ka
l 

m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

– 
nø

ye
 v

ur
de

re
 d

en
 e

ve
nt

ue
lle

 v
ir

kn
in

ge
n 

av
 s

pr
ed

ni
ng

 f
ra

 
lu

ft
fa

rt
øy

 p
å 

or
ga

ni
sm

er
 u

te
nf

or
 m

ål
gr

up
pe

n,
 o

g 
sæ

rl
ig

 p
å 

va
nn

le
ve

nd
e 

ar
te

r. 
G

od
kj

en
ni

ng
sv

ilk
år

en
e 

m
å 

om
 n

ød
ve

nd
ig

 
om

fa
tte

 b
eg

re
ns

ni
ng

er
 e

lle
r 

ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k,

– 
nø

ye
 

vu
rd

er
e 

de
n 

ev
en

tu
el

le
 

vi
rk

ni
ng

en
 

av
 

sp
re

dn
in

g 
fr

a 
ba

kk
en

 
på

 
va

nn
le

ve
nd

e 
or

ga
ni

sm
er

 
på

 
ri

sm
ar

ke
r. 

G
od

kj
en

ni
ng

sv
il

kå
re

ne
 

m
å 

om
 

nø
dv

en
di

g 
om

fa
tt

e 
be

gr
en

sn
in

ge
r 

el
le

r 
ri

si
ko

re
du

se
re

nd
e 

til
ta

k.



11.11.2004 Nr. 56/103EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

N
r.

V
an

lig
 n

av
n,

 
id

en
tif

ik
as

jo
ns

nu
m

m
er

IU
PA

C
-b

et
eg

ne
ls

e
R

en
he

t(
1 )

Ik
ra

ft
tr

ed
el

se
U

tlø
ps

da
to

 f
or

 
op

pf
ør

in
ge

n
Sæ

rl
ig

e 
be

st
em

m
el

se
r

35
Fa

m
ok

sa
do

n

C
A

S-
nr

. 1
31

80
7-

57
-3

C
IP

A
C

-n
r. 

59
4

3-
an

ili
no

-5
-m

et
yl

-5
-(

4-
fe

no
ks

yf
en

yl
)-

1,
3-

ok
sa

zo
lid

in
-2

,4
-d

io
n

96
0 

g/
kg

1.
 o

kt
ob

er
 2

00
2

30
. s

ep
te

m
be

r 
20

12
B

ar
e 

br
uk

 s
om

 s
op

pd
re

pe
nd

e 
m

id
de

l k
an

 ti
lla

te
s

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 av
 d

e e
ns

ar
te

de
 p

ri
ns

ip
pe

ne
 fa

st
sa

tt 
i v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 d

et
 ta

s h
en

sy
n 

til
 k

on
kl

us
jo

ne
ne

 i 
de

n 
sa

m
m

en
fa

tte
nd

e 
ra

pp
or

te
n 

om
 f

am
ok

sa
do

n,
 o

g 
sæ

rl
ig

 ti
l v

ed
le

gg
 I

 o
g 

II
 ti

l d
en

ne
, a

vs
lu

tte
t a

v 
D

en
 f

as
te

 k
om

ité
 f

or
 n

æ
ri

ng
sm

id
de

lk
je

de
n 

og
 d

yr
eh

el
se

n 
19

. a
pr

il 
20

02
. V

ed
 d

en
ne

 s
am

le
de

 v
ur

de
ri

ng
en

 s
ka

l m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

– 
re

tt
e 

sæ
rl

ig
 

op
pm

er
ks

om
he

t 
m

ot
 

ev
en

tu
el

le
 

ri
si

ko
er

 
fo

r 
kr

on
is

k 
gi

ft
ig

he
t 

so
m

 m
or

st
of

fe
t 

el
le

r 
de

ts
 m

et
ab

ol
itt

er
 k

an
 

ut
gj

ør
e 

fo
r 

m
ei

te
m

ar
ke

r,

– 
re

tt
e 

sæ
rl

ig
 

op
pm

er
ks

om
he

t 
m

ot
 

ve
rn

 
av

 
va

nn
le

ve
nd

e 
or

ga
ni

sm
er

 
og

 
sø

rg
e 

fo
r 

at
 

go
dk

je
nn

in
gs

vi
lk

år
en

e 
om

 
nø

dv
en

di
g 

om
fa

tte
r 

ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k,

– 
re

tte
 s

æ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t m
ot

 v
er

n 
av

 b
ru

ke
rn

e.

36
Fl

or
as

ul
am

C
A

S-
nr

. 1
45

70
1-

23
-1

C
IP

A
C

-n
r. 

61
6

2’
, 6

’,
 8

-t
ri

fl
uo

r-
5-

m
et

ok
sy

-[
1,

2,
4]

-t
ri

az
ol

o 
[1

,5
-c

] 
py

ri
m

id
in

-2
-s

ul
fo

na
ni

lid
97

0 
g/

kg
1.

 o
kt

ob
er

 2
00

2
30

. s
ep

te
m

be
r 

20
12

B
ar

e 
br

uk
 s

om
 u

gr
es

sm
id

de
l k

an
 ti

lla
te

s.

V
ed

 
gj

en
no

m
fø

ri
ng

en
 

av
 

de
 

en
sa

rt
ed

e 
pr

in
si

pp
en

e 
fa

st
sa

tt
 

i 
ve

dl
eg

g 
V

I 
sk

al
 

de
t 

ta
s 

he
ns

yn
 

ti
l 

ko
nk

lu
sj

on
en

e 
i 

de
n 

sa
m

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
om

 fl
or

as
ul

am
, o

g 
sæ

rl
ig

 ti
l v

ed
le

gg
 I

 o
g 

II
 ti

l d
en

ne
, a

vs
lu

tte
t a

v 
D

en
 fa

st
e 

ko
m

ité
 fo

r n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

19
. a

pr
il 

20
02

. V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 s

ka
l 

m
ed

le
m

ss
ta

te
ne

– 
re

tte
 s

æ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t 
m

ot
 r

is
ik

oe
n 

fo
r 

fo
ru

re
ns

ni
ng

 
av

 
gr

un
nv

an
ne

t 
nå

r 
de

t 
ak

ti
ve

 
st

of
fe

t 
an

ve
nd

es
 

i 
om

rå
de

r 
m

ed
 

så
rb

ar
e 

jo
rd

bu
nn

s-
 

og
/e

ll
er

 
kl

im
af

or
ho

ld
. 

G
od

kj
en

ni
ng

sv
il

kå
re

ne
 

m
å 

om
 

nø
dv

en
di

g 
om

fa
tt

e 
ri

si
ko

re
du

se
re

nd
e 

til
ta

k.



Nr. 56/104 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

N
r.

V
an

lig
 n

av
n,

 
id

en
tif

ik
as

jo
n-

sn
um

m
er

IU
PA

C
-b

et
eg

ne
ls

e
R

en
he

t(
1 )

Ik
ra

ft
tr

ed
el

se
U

tlø
ps

da
to

 f
or

 
op

pf
ør

in
ge

n
Sæ

rl
ig

e 
be

st
em

m
el

se
r

37
M

et
al

ak
sy

l-
m

C
A

S-
nr

. 7
06

30
-1

70

C
IP

A
C

-n
r. 

58
0

M
et

yl
(R

)-
2-

{[
2,

6-
di

m
et

yl
fe

ny
l)

m
et

ok
sy

-
ac

et
yl

]a
m

in
o}

 p
ro

pi
on

at
91

0 
g/

kg
1.

 o
kt

ob
er

 2
00

2
30

. s
ep

te
m

be
r 

20
12

B
ar

e 
br

uk
 s

om
 s

op
pd

re
pe

nd
e 

m
id

de
l k

an
 ti

lla
te

s

V
ed

 g
je

nn
om

fø
ri

ng
en

 av
 d

e e
ns

ar
te

de
 p

ri
ns

ip
pe

ne
 fa

st
sa

tt 
i v

ed
le

gg
 V

I 
sk

al
 d

et
 ta

s h
en

sy
n 

til
 k

on
kl

us
jo

ne
ne

 i 
de

n 
sa

m
m

en
fa

tte
nd

e 
ra

pp
or

te
n 

om
 m

et
al

ak
sy

l-
m

, o
g 

sæ
rl

ig
 ti

l v
ed

le
gg

 I
 o

g 
II

 ti
l d

en
ne

, a
vs

lu
tte

t a
v 

D
en

 f
as

te
 k

om
ité

 f
or

 n
æ

ri
ng

sm
id

de
lk

je
de

n 
og

 d
yr

eh
el

se
n 

19
. a

pr
il 

20
02

. V
ed

 d
en

ne
 s

am
le

de
 v

ur
de

ri
ng

en
 s

ka
l d

et

– 
re

tte
s s

æ
rl

ig
 o

pp
m

er
ks

om
he

t m
ot

 ri
si

ko
en

 fo
r a

t g
ru

nn
va

nn
 k

an
 

fo
ru

re
ns

es
 a

v 
de

t a
kt

iv
e 

st
of

fe
t e

lle
r a

v 
ne

db
ry

tin
gs

pr
od

uk
te

ne
 

C
G

A
 6

28
26

 o
g 

C
G

A
 1

08
90

6 
nå

r 
de

t 
ak

tiv
e 

st
of

fe
t 

an
ve

nd
es

 
i 

om
rå

de
r 

m
ed

 s
år

ba
re

 j
or

db
un

ns
- 

og
/e

lle
r 

kl
im

af
or

ho
ld

. O
m

 
nø

dv
en

di
g 

bø
r 

ri
si

ko
re

du
se

re
nd

e 
til

ta
k 

iv
er

ks
et

te
s.

38
Pi

ko
lin

af
en

C
A

S-
nr

. 1
37

64
1-

05
-5

C
IP

A
C

-n
r. 

63
9

4’
Fl

uo
r-

6-
[(

a,
a,

a-
tr

if
lu

or
-m

-t
ol

yl
)o

ks
y]

 
pi

ko
lin

an
ili

d
97

0 
g/

kg
1.

 o
kt

ob
er

 2
00

2
30

. s
ep

te
m

be
r 

20
12

B
ar

e 
br

uk
 s

om
 u

gr
es

sm
id

de
l k

an
 ti

lla
te

s.

V
ed

 
gj

en
no

m
fø

ri
ng

en
 

av
 

de
 

en
sa

rt
ed

e 
pr

in
si

pp
en

e 
fa

st
sa

tt
 

i 
ve

dl
eg

g 
V

I 
sk

al
 

de
t 

ta
s 

he
ns

yn
 

ti
l 

ko
nk

lu
sj

on
en

e 
i 

de
n 

sa
m

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
om

 p
ik

ol
in

af
en

, o
g 

sæ
rl

ig
 ti

l v
ed

le
gg

 I
 o

g 
II

 ti
l d

en
ne

, a
vs

lu
tte

t a
v 

D
en

 fa
st

e 
ko

m
ité

 fo
r n

æ
ri

ng
sm

id
de

lk
je

de
n 

og
 d

yr
eh

el
se

n 
19

. a
pr

il 
20

02
. V

ed
 d

en
ne

 s
am

le
de

 v
ur

de
ri

ng
en

 s
ka

l 
m

ed
le

m
ss

ta
te

ne

– 
re

tt
e 

sæ
rl

ig
 

op
pm

er
ks

om
he

t 
m

ot
 

ve
rn

 
av

 
va

nn
le

ve
nd

e 
or

ga
ni

sm
er

. 
G

od
kj

en
ni

ng
sv

il
kå

re
ne

 
m

å 
om

 
nø

dv
en

di
g 

om
fa

tte
 r

is
ik

or
ed

us
er

en
de

 ti
lta

k.

(1 )
 

D
en

 s
am

m
en

fa
tte

nd
e 

ra
pp

or
te

n 
in

ne
ho

ld
er

 n
æ

rm
er

e 
op

pl
ys

ni
ng

er
 o

m
 d

e 
ak

tiv
e 

st
of

fe
ne

s 
id

en
tit

et
 s

am
t s

pe
si

fi
ka

sj
on

 a
v 

st
of

fe
ne

.»



11.11.2004 Nr. 56/105EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 TJUEFJERDE KOMMISJONSDIREKTIV 2000/6/EF

 av 29. februar 2000

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om kosmetiske produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 98/62/EF(2), særlig artikkel 
8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og varer som ikke er næringsmidler 
beregnet på forbrukere og

ut fra følgende betraktninger:

1) Talgderivater som benyttes til framstilling av kosmetiske produkter, som fettsyrer, glyserin, 
fettsyreestere og såper, samt derivater framstilt av disse, som fettalkoholer, fettaminer og 
fettamider, regnes som sikre med hensyn til faren for overførbar spongiform encefalopati, forutsatt 
at framstillingen skjer under streng overholdelse av særskilte fysikalsk-kjemiske prosesser der 
temperaturen er det utslagsgivende parameter for de tilsvarende trykkforhold. Vedlegg II til 
ovennevnte direktiv bør derfor endres.

2) Det har vist seg at langvarig bruk av hydrokinon som hudblekingskrem gir bivirkninger. Denne 
særlige bruken av hydrokinon kan derfor ikke tillates, og del 1 av vedlegg III til ovennevnte direktiv 
må derfor endres. Undersøkelser viser også at hydrokinon brukt i hårfargingsmidler ikke har 
helseskadelige virkninger dersom konsentrasjonen ikke overstiger 0,3 %. Del 1 av vedlegg III til 
ovennevnte direktiv må derfor endres.

3) På grunnlag av nye vitenskapelige opplysninger er benzalkoniumklorid, -bromid og -sakkarinat 
nylig blitt oppført på listen over stoffer som kan brukes som konserveringsmidler i framstillingen 
av kosmetiske produkter, i del 1 av vedlegg VI til ovennevnte direktiv. I lys av erfaring kan 
disse benzalkoniumsaltene også tillates for andre formål i kosmetiske produkter, avhengig av 
karbonkjedens lengde, forutsatt at høyeste tillatte konsentrasjon ikke overskrides. Disse særskilte 
egenskapene berettiger derfor at stoffene føres opp på listen i vedlegg III del 1.

4) Nye vitenskapelige opplysninger framlagt av den berørte kosmetikkindustrien på grunnlag av 
undersøkelser av opptak gjennom huden av vandige løsninger av borsyre, borater og tetraborater 
med forskjellige pH-verdier og i forskjellige konsentrasjoner, viser at kravet om at slike vandige 
løsninger skal være pH-nøytrale eller lett alkaliske for å redusere opptaket gjennom huden av disse 
borderivatene, ikke er berettiget. Listen i vedlegg III del 1 over stoffer som kosmetiske produkter 
kan inneholde bare dersom fastsatte begrensninger og krav overholdes, bør derfor endres.

5) Benzylhemiformal har ikke skadelige virkninger på menneskers helse i de konsentrasjonene stoffet 
normalt brukes i som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter som skal skylles av etter bruk. 
Benzylhemiformal bør derfor fjernes fra listen over konserveringsmidler med midlertidig tillatelse 
til bruk i kosmetiske produkter i del 2 av vedlegg VI til nevnte direktiv, og føres opp på listen over 
konserveringsmidler som er tillatt i kosmetiske produkter i vedlegg VI del 1.

2004/EØS/56/15

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 56 av 1.3.2000, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2003 av  
31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 11.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 253 av 15.9.1998, s. 20.
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6) 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat har ikke skadelige virkninger på menneskers helse i de 
konsentrasjonene det normalt brukes i som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter. 3-iodo-2-
propynylbutylkarbamat bør derfor fjernes fra vedlegg VI del 2 og føres opp på listen i vedlegg VI 
del 1.

7) 2-etylheksyl-4-dimetylaminobenzoat (oktyl dimetyl PABA) har ikke skadelige virkninger på 
brukernes helse i de konsentrasjonene det normalt brukes i som UV-filter i solbeskyttelsesmidler. 
Det bør derfor fjernes fra del 2 i vedlegg VII til nevnte direktiv, som inneholder listen over UV-filtre 
som kosmetiske produkter kan inneholde.

8) 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon-5-sulfonsyre (benzofenon-5) og dens natriumsalt har ikke 
skadelige virkninger på menneskers helse i de konsentrasjonene det normalt brukes i som UV-filter 
i solbeskyttelsesmidler. Derfor bør 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon-5-sulfonsyre (benzofenon-5) 
og dens natriumsalt fjernes fra vedlegg VII del 2 og føres opp i vedlegg VII del 1.

9) 4-isopropylbenzylsalisylat brukes ikke lenger som UV-filter i solbeskyttelsesmidler. Derfor må 
4-isopropylbenzylsalisylat fjernes fra vedlegg VII del 2.

10) Innenfor de konsentrasjonsgrenser og på de vilkår kosmetikkindustrien har vedtatt for bruken 
av 2,2’-metylen-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametyl-butyl)-fenol som UV-filter i 
solbeskyttelsesmidler, har dette stoffet ikke skadelige virkninger på brukernes helse. Det kan derfor 
føres opp på listen i vedlegg VII del 1.

11) Innenfor de konsentrasjonsgrenser og på de vilkår kosmetikkindustrien har vedtatt for bruken 
av mononatriumsalt av 2-2’-bis-(1,4-fenylen)1H-benzimidazol-4,6-disulfonsyre som UV-filter i 
solbeskyttelsesmidler, har dette stoffet ikke skadelige virkninger på brukernes helse. Det kan derfor 
føres opp på listen i vedlegg VII del 1.

12) Innenfor de konsentrasjonsgrenser og på de vilkår kosmetikkindustrien har vedtatt for bruken av 
(1,3,5) triazin-2,4-bis-((4-(2-etyl-heksyloksy)-2-hydroksy)fenyl)-6-(4-metoksyfenyl) som UV-filter 
i solbeskyttelsesmidler, har dette stoffet ikke skadelige virkninger på brukernes helse. Det kan derfor 
føres opp på listen i vedlegg VII del 1.

13) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den 
tekniske utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på området kosmetiske 
produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

 Artikkel 1

Direktiv 76/768/EØF endres som angitt i vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal vedta de tiltak som er nødvendige for å sikre at kosmetiske produkter som inneholder 
de stoffene som er oppført i vedlegg II, III, VI og VII til direktiv 76/768/EØF som definert i vedlegget til 
dette direktiv, og som stilles til rådighet for sluttbrukerne, fra 1. januar 2001 oppfyller bestemmelsene i 
dette direktiv.
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Artikkel 3

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

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

Artikkel 4

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

 Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. februar 2000.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedleggene til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg II

Referansenummer 419 bokstav b) første strekpunkt skal lyde:

«— transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C og tilsvarende passende trykk i 20 minutter (glyserol, 
fettsyrer og fettsyreestere),».

2. Vedlegg III del 1

i)  Referansenummer 1 endres som vist i følgende tabell:

a b c d e f

«1a Borsyre, 
borater og 
tetraborater

a) Talkum a) 5 % (regnet som borsyre, 
masse/masse)

a) 1. Må ikke brukes i 
produkter til barn 
under 3 år

 2. Må ikke brukes 
på flassende eller 
irritert hud dersom 
konsentra-sjonen av 
frie løselige borater 
overstiger 1,5 % 
(regnet som borsyre, 
masse/masse)

a) 1. Må ikke brukes til 
barn under 3 år

 2. Må ikke brukes 
på flassende eller 
irritert hud

b) Munnpleie-produkter b) 0,1 % (regnet som 
borsyre masse/masse)

b) 1. Må ikke brukes i 
produkter til barn 
under 3 år

b) 1. Må ikke svelges

 2. Må ikke brukes til 
barn under 3 år

c) Andre produkter 
(unntatt badeprodukter 
og permanent-væsker)

c) 3 % (regnet som borsyre 
masse/masse)

c) 1. Må ikke brukes i 
produkter til barn 
under 3 år

 2. Må ikke brukes 
på flassende eller 
irritert hud dersom 
konsentrasjo-nen av 
frie løselige borater 
overstiger 1,5 % 
(regnet som borsyre, 
masse/masse)

c) 1. Må ikke brukes til 
barn under 3 år

 2. Må ikke brukes 
på flassende eller 
irritert hud

1b Tetraborater a) Badeprodukter

b) Permanentvæsker

a) 18 % (regnet som 
borsyre, masse/masse)

b) 8 % (regnet som borsyre, 
masse/masse)

a) Må ikke brukes i 
produkter til barn under 
3 år

a) Må ikke brukes ved 
bading av barn under 3 
år

b) Skyll godt»

ii) Referansenummer 14 endres som følger:

— den andre angivelsen av «hydrokinon» i kolonne b, bokstav «b)» i kolonne c, den andre angivelsen av 
«2 %» i kolonne d og bokstav «b)» i kolonne f utgår

— i kolonne d erstattes «2 %» med «0,3 %».
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iii) Referansenummer 65 føyes til som angitt i følgende tabell:

a b c d e f

«65 Benzalkonium-
klorid, -bromid 
og -sakkarinat

a) Hår- (hode-) behand-
lings-produkter som 
skal skylles ut etter 
bruk

a) 3 % (regnet som 
benzalkonium-klorid)

a) I de ferdige produktene 
må konsentrasjonen av 
benzal-koniumklorid, 
-bromid og -sakkarinat 
med en alkylkjede på 
C14 eller lavere ikke 
overstige 0,1 % (regnet 
som benzalkonium-
klorid)

a) Unngå kontakt med 
øynene

b) Andre produkter b) 0,1 % (regnet som 
benzalkonium-klorid)

b) Unngå kontakt med 
øynene»

3. Vedlegg VI

i)  I del 1 føyes følgende referansenumre til:

a b c d e

«55 Benzylhemiformal 0,15 % Bare for produkter som skal 
skylles av

56 3-iodo-2-propynylbutylkarbamat 0,05 % 1. Må ikke brukes i munn-
pleieprodukter og i 
leppeprodukter

2. Dersom konsentrasjonen i 
produkter beregnet på å sitte 
igjen på huden overstiger 
0,02 %, føyes setningen 
«Inneholder jod» til

Inneholder jod»

ii) I del 2 utgår referansenummer 21 og 29.

4. Vedlegg VII

ii) I del 1 føyes følgende referansenumre til:

a b c d e

«21 2-etylheksyl-4-dimetylaminobenzoat  
(oktyl dimetyl PABA)

8 %

22 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon-5-sulfonsyre 
(benzofenon-5) og dets natriumsalt

5 % (av syren)

23 2,2’-metylen-bis-6-(2H-benzotriazol- 
2-yl)-4-(1,1,3,3-tertrametyl-butyl)-fenol

10 %

24 Mononatriumsalt av 2-2’-bis-(1,4- 
fenylen)1H-benzimidazol-4,6-disulfonsyre

10 % (av 
syren)

25 (1,3,5) triazin-2,4-bis-((4-(2-ethyl-heksyloksy)-
2-hydroksy)-fenyl)-6-(4-metoksyfenyl)

10 %»

ii) I del 2 utgår referansenummer 5, 17 og 29.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/95/EF

av 3. desember 2001 

om alminnelig produktsikkerhet (*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 2. august 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 16 i rådsdirektiv 92/59/EØF av 29. juni 
1992 om alminnelig produktsikkerhet(4) skulle Rådet, fire 
år etter den dato som ble fastsatt for gjennomføringen av 
nevnte direktiv, på grunnlag av en kommisjonsrapport om 
de erfaringer som var gjort, sammen med egnede forslag, 
avgjøre om direktiv 92/59/EØF burde tilpasses. Det må 
foretas flere endringer i direktiv 92/59/EØF for å utfylle, 
skjerpe eller klargjøre noen av direktivets bestemmelser 
på bakgrunn av erfaring samt ny og relevant utvikling på 
området forbruksvaresikkerhet, samt de endringer som 
er foretatt i traktaten, særlig i artikkel 152 om folkehelse 
og artikkel 153 om forbrukervern, og på bakgrunn av 
føre-var-prinsippet. Av klarhetshensyn bør derfor direktiv 
92/59/EØF omarbeides. Tjenestesikkerhet faller med 
denne omarbeidingen utenfor dette direktivs virkeområde 
ettersom Kommisjonen har til hensikt å fastslå behovene, 
mulighetene og prioriteringene for fellesskapstiltak for 
tjenestesikkerhet og tjenesteyteres ansvar, med henblikk 
på å framlegge egnede forslag.

2) Det er viktig å treffe tiltak med sikte på å bedre 
virkemåten til det indre marked, som utgjør et område 
uten indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet 
for personer, tjenester og kapital er sikret.

3) I mangel av fellesskapsbestemmelser kan medlemsstatenes 
horisontale lovgivning om produktsikkerhet, som 
særlig pålegger markedsdeltakerne en alminnelig plikt 
til å markedsføre bare sikre produkter, gi ulik grad 
av forbrukervern. Disse ulikhetene og mangelen på 
horisontal lovgivning i visse medlemsstater vil kunne 
skape handelshindringer og føre til konkurransevridning 
i det indre marked.

4) For å sikre et høyt nivå for forbrukervern må Fellesskapet 
bidra til å verne forbrukernes helse og sikkerhet. 
Horisontalt fellesskapsregelverk som innfører krav om 
alminnelig produktsikkerhet og inneholder bestemmelser 
om produsenters og distributørers alminnelige plikter, 
om håndheving av Fellesskapets produktsikkerhetskrav 
og om rask utveksling av opplysninger samt om handling 
på fellesskapsplan i visse tilfeller, bør bidra til å nå dette 
mål.

5) Det er svært vanskelig å vedta fellesskapsregelverk for 
alle produkter som finnes eller som kan bli utviklet. Det er 
behov for et omfattende regelverk av horisontal karakter 
for at slike produkter skal omfattes og for å tette igjen 
hullene, særlig i påvente av revisjonen av det eksisterende 
særlige regelverk, og for å utfylle bestemmelsene i 
nåværende eller framtidig særlig regelverk, særlig for 
å sikre et høyt nivå for vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet i samsvar med traktatens artikkel 95.

6) Det må derfor innføres et alminnelig sikkerhetskrav på 
fellesskapsplan for alle produkter som markedsføres eller 
på annen måte leveres til eller gjøres tilgjengelige for 
forbrukerne, og som er beregnet på forbrukerne eller kan 
komme til å bli brukt av forbrukerne under forhold som 
med rimelighet kan forventes, selv om produktene ikke er 
beregnet på dem. Det må i alle disse tilfellene hindres at 
produktene som er under vurdering, utgjør en risiko for 
forbrukernes helse og sikkerhet. Visse brukte varer bør 
likevel unntas på grunn av sin art.

7) Dette direktiv bør gjelde for produkter uansett hvordan de 
selges, herunder fjernsalg og elektronisk salg.

2004/EØS/56/16

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 12.

(1)  EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 109 og EFT C 154 E av 29.5.2000, s. 265.
(2)  EFT C 367 av 20.12.2000, s. 34.
(3)  Europaparlamentsuttalelse av 15.11.2000 (EFT C 223 av 8.8.2001, s. 154), 

Rådets felles holdning av 12.2.2001 (EFT C 93 av 23.3.2001, s. 24) og 
europaparlamentsbeslutning av 16.5.2001 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 
Europaparlamentsbeslutning av 4.10.2001 og rådsbeslutning av 27.9.2001.

(4)  EFT L 228 av 11.8.1992, s. 24.
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8) Produktenes sikkerhet bør vurderes, idet det tas hensyn 
til alle relevante forhold, særlig de forbrukergrupper som 
kan være særlig utsatt for de risikoer som de aktuelle 
produktene utgjør, særlig barn og eldre.

9) Dette direktiv omfatter ikke tjenester, men for å sikre 
at de nevnte målene om vern nås, bør direktivets 
bestemmelser også omfatte produkter som i forbindelse 
med tjenesteyting leveres til eller gjøres tilgjengelige 
for forbrukerne for å bli brukt av dem. Sikkerheten 
til utstyret som benyttes av tjenesteyterne selv til å 
yte en tjeneste til forbrukerne, omfattes ikke av dette 
direktiv ettersom den må behandles i sammenheng med 
sikkerheten for tjenesten som ytes. Særlig utstyr som 
forbrukere befordres eller reiser med og som drives av en 
tjenesteyter, omfattes ikke av dette direktiv. 

10) Produkter som er utformet bare for yrkesmessig bruk, 
men som deretter er kommet inn på forbrukermarkedet, 
bør omfattes av kravene i dette direktiv fordi de kan 
utgjøre en risiko for forbrukernes helse og sikkerhet 
når de benyttes under forhold som med rimelighet kan 
forventes. 

11) I mangel av mer spesifikke bestemmelser om sikkerhet for 
de aktuelle produktene innenfor rammen av Fellesskapets 
regelverk, bør alle bestemmelsene i dette direktiv få 
anvendelse for å sikre forbrukernes helse og sikkerhet. 

12) Dersom det i særlig fellesskapsregelverk fastsettes 
sikkerhetskrav som omfatter bare visse risikoer 
eller risikokategorier i forbindelse med de aktuelle 
produktene, er markedsdeltakernes forpliktelser med 
hensyn til disse risikoene, de forpliktelsene som er 
fastsatt i det særlige fellesskapsregelverket, mens det 
alminnelige sikkerhetskravet i dette direktiv gjelder for 
andre risikoer. 

13) Bestemmelsene i dette direktiv om produsenters og 
distributørers andre forpliktelser, medlemsstatenes plikter 
og myndighet, utveksling av opplysninger, situasjoner 
som krever raske inngrep, spredning av opplysninger 
samt fortrolighet gjelder for produkter som omfattes av 
særlige regler i fellesskapsretten, dersom disse reglene 
ikke allerede inneholder slike forpliktelser. 

14) For å legge til rette for en effektiv og enhetlig anvendelse 
av det alminnelige sikkerhetskravet i dette direktiv, er 
det viktig å fastsette frivillige europeiske standarder som 
omfatter visse produkter og risikoer på en slik måte at et 
produkt som er i samsvar med en nasjonal standard som 
gjennomfører en europeisk standard, må antas å være i 
samsvar med nevnte krav. 

15) Med hensyn til dette direktivs mål bør europeiske 
standardiseringsorganer fastsette europeiske standarder, 
etter mandat fastsatt av Kommisjonen med bistand 
fra egnede komiteer. For å sikre at produkter som er i 
samsvar med slike standarder, oppfyller det alminnelige 
sikkerhetskravet, bør Kommisjonen med bistand fra en 
komité sammensatt av representanter fra medlemsstatene 
fastsette de krav som standardene må oppfylle. Disse 
kravene bør innarbeides i mandatene til standardiserings
organene. 

16) I mangel av særlige regler, og når europeiske standarder 
fastsatt etter mandat fra Kommisjonen ikke er 
tilgjengelige eller det ikke gjøres bruk av slike standarder, 
bør produktsikkerheten vurderes, idet det særlig tas 
hensyn til nasjonale standarder som gjennomfører andre 
relevante europeiske eller internasjonale standarder,  
kommisjonsrekommandasjoner eller nasjonale standarder, 
internasjonale standarder, regler for god praksis, 
nåværende utviklingstrinn i teknikken samt den sikkerhet 
som forbrukerne med rimelighet kan forvente. I denne 
sammenheng kan Kommisjonens rekommandasjoner 
legge til rette for en enhetlig og effektiv anvendelse av 
dette direktiv i påvente av innføringen av europeiske 
standarder, eller når det gjelder risikoer og/eller produkter 
som slike standarder ikke anses for å være mulige eller 
egnet for. 

17) Hensiktsmessig uavhengig sertifisering som er 
anerkjent av vedkommende myndigheter, kan forenkle 
dokumentasjonen av at gjeldende produktsikkerhetskrite
rier blir overholdt. 

18) Det er hensiktsmessig å utfylle markedsdeltakernes plikt 
til å overholde det alminnelige sikkerhetskravet med 
andre forpliktelser fordi tiltak truffet av slike deltakere 
under visse omstendigheter er nødvendige for å hindre at 
forbrukerne utsettes for risiko. 

19) Ytterligere forpliktelser for produsentene bør omfatte 
plikt til å vedta tiltak som står i forhold til produktenes 
egenskaper, slik at de kan få opplysninger om hvilken 
risiko disse produktene kan medføre, gi forbrukerne 
opplysninger slik at de kan vurdere og forebygge risiko, 
advare forbrukerne om risiko forbundet med produkter 
som allerede er levert til dem, trekke disse produktene 
tilbake fra markedet og i siste instans om nødvendig 
tilbakekalle dem, noe som kan medføre en hensiktsmessig 
form for kompensasjon, for eksempel bytte eller refusjon, 
avhengig av gjeldende bestemmelser i medlemsstatene. 

20) Distributørene bør bidra til å sikre at gjeldende 
sikkerhetskrav blir overholdt. Forpliktelser som pålegges 
distributørene gjelder i forhold til deres respektive 
ansvar. Det kan særlig i forbindelse med veldedig arbeid 
vise seg umulig å skaffe vedkommende myndigheter 
opplysninger og dokumentasjon om produktets mulige 
risiko og opprinnelse i tilfeller av enkeltstående brukte 
gjenstander levert av privatpersoner. 
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21) Både produsenter og distributører bør samarbeide med 
vedkommende myndigheter i arbeidet med å forebygge 
risiko og underrette dem når de fastslår at visse leverte 
produkter er farlige. Vilkårene for underretningen 
bør fastsettes i dette direktiv for å lette en effektiv 
anvendelse av det og samtidig unngå for store byrder for 
markedsdeltakere og myndigheter. 

22) For å sikre effektiv håndheving av de forpliktelser som er 
pålagt produsenter og distributører, bør medlemsstatene 
opprette eller utpeke myndigheter som har ansvar for 
produktsikkerhetskontroll samt myndighet til å treffe 
hensiktsmessige tiltak, herunder myndighet til å ilegge 
sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 
overtredelsen og virker avskrekkende, samt sikre 
hensiktsmessig samordning mellom ulike myndigheter. 

23) Blant de egnede tiltakene må medlemsstatene særlig gis 
myndighet til omgående og effektivt å kunne pålegge 
eller sørge for at farlige produkter som allerede er 
markedsført, trekkes tilbake, samt i siste instans å 
pålegge, samordne eller sørge for tilbakekalling fra 
forbrukerne av farlige produkter som allerede er 
levert til dem. Denne myndigheten bør anvendes når 
produsenter og distributører unnlater å forebygge risiko 
for forbrukere i samsvar med sine forpliktelser. Ved 
behov bør myndighetene ha de nødvendige fullmakter og 
hensiktsmessige framgangsmåter for raskt å kunne treffe 
beslutning om og anvende eventuelle nødvendige tiltak. 

24) Forbrukernes sikkerhet er i stor grad avhengig av aktiv 
håndheving av Fellesskapets produktsikkerhetskrav. 
Medlemsstatene bør derfor fastsette systematiske metoder 
for å sikre at markedstilsyn og annen kontrollvirksomhet 
virker effektivt samt sikre innsyn for allmennheten og 
berørte parter. 

25) Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene i medlemsstatene 
er nødvendig for å sikre at målene om vern i dette 
direktiv nås. Det er derfor hensiktsmessig å fremme 
et europeisk nettverk av tilsynsmyndighetene i 
medlemsstatene for å legge til rette for, på en måte som er 
samordnet med andre av Fellesskapets framgangsmåter, 
særlig Fellesskapets system for rask utveksling av 
opplysninger (RAPEX), et bedre praktisk samarbeid 
om markedstilsyn og annen kontrollvirksomhet, 
særlig risikovurdering, produktprøving, utveksling av 
sakkunnskap og vitenskapelig kunnskap, gjennomføring 
av felles tilsynsprosjekter og sporing, tilbaketrekking 
eller tilbakekalling av farlige produkter. 

26) For å sikre et enhetlig høyt nivå for vern av forbrukernes 
helse og sikkerhet og for å bevare enheten i det indre 
marked, må Kommisjonen underrettes om eventuelle 
tiltak som begrenser markedsføringen av et produkt, eller 
som innebærer krav om at et produkt skal trekkes tilbake 
eller tilbakekalles fra markedet. Slike tiltak bør treffes i 
henhold til traktatens bestemmelser, særlig artikkel 28, 
29 og 30. 

27) Effektiv produktsikkerhetskontroll krever at det 
på nasjonalt plan og på fellesskapsplan opprettes et 
system for rask utveksling av opplysninger i alvorlige 
risikosituasjoner som krever raske inngrep når det 
gjelder et produkts sikkerhet. I dette direktiv er det også 
hensiktsmessig å fastsette detaljerte framgangsmåter for 
forvaltningen av systemet samt å gi Kommisjonen, med 
bistand fra en rådgivende komité, myndighet til å tilpasse 
dem. 

28) Dette direktiv inneholder bestemmelser om fastsettelse 
av ikke-bindende retningslinjer som skal angi enkle 
og klare kriterier og praktiske regler som kan utvikles 
videre, særlig for å oppnå effektiv melding av tiltak som 
begrenser markedsføringen av produkter i de tilfeller 
som er nevnt i dette direktiv, og samtidig ta hensyn til 
de mange ulike situasjonene som medlemsstatene og 
markedsdeltakerne blir stilt overfor. Retningslinjene bør 
særlig omfatte kriterier for anvendelsen av definisjonen 
av alvorlig risiko, for å legge til rette for en enhetlig 
gjennomføring av relevante bestemmelser i tilfelle av slik 
risiko. 

29)  Det er i første rekke medlemsstatene som i henhold til 
traktatens bestemmelser, særlig artikkel 28, 29 og 30, 
skal treffe egnede tiltak med hensyn til farlige produkter 
som befinner seg på deres territorium. 

30)  Dersom medlemsstatene imidlertid benytter ulike 
framgangsmåter for å håndtere den risiko bestemte 
produkter medfører, kan det medføre uakseptable 
ulikheter når det gjelder forbrukervern og være til hinder 
for handelen innenfor Fellesskapet. 

31)  Det kan bli nødvendig å håndtere alvorlige produktsi
kkerhetsproblemer som krever raske inngrep, og som 
umiddelbart berører eller kan komme til å berøre hele 
eller en betydelig del av Fellesskapet, og som, på grunn 
av arten av det sikkerhetsproblem produktet utgjør, ikke 
kan løses effektivt på en måte som står i forhold til graden 
av alvor etter framgangsmåtene fastsatt i de særlige regler 
i fellesskapsretten som gjelder for de aktuelle produktene 
eller produktkategoriene.
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32)  Det må derfor innføres en egnet ordning som i siste 
instans gjør det mulig å treffe tiltak som får anvendelse 
i hele Fellesskapet, i form av et vedtak rettet til 
medlemsstatene, for å møte situasjoner som skapes av 
produkter som utgjør en alvorlig risiko. Et slikt vedtak bør 
omfatte et forbud mot eksport av det aktuelle produktet, 
med mindre særlige omstendigheter i det foreliggende 
tilfellet gjør det mulig å beslutte å innføre et delvis 
forbud eller ikke noe forbud, særlig når det foreligger 
en ordning med forhåndsgodkjenning. I tillegg bør 
eksportforbud vurderes med sikte på å forebygge risiko 
for forbrukernes helse og sikkerhet. Ettersom et slikt 
vedtak ikke får direkte anvendelse på markedsdeltakerne, 
bør medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å 
gjennomføre vedtaket. Tiltak som vedtas etter en slik 
framgangsmåte, er midlertidige tiltak, bortsett fra når 
de gjelder individuelt bestemte produkter eller partier 
av produkter. For å sikre en hensiktsmessig vurdering 
av behovet for og den best mulige forberedelse av slike 
tiltak, bør de vedtas av Kommisjonen med bistand fra 
en komité, på bakgrunn av samråd med medlemsstatene, 
og, dersom dette innebærer vitenskapelige spørsmål 
som faller inn under myndighetsområdet til en av 
Fellesskapets vitenskapskomiteer, med vedkommende 
vitenskapskomité for den aktuelle risiko. 

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(1). 

34)  For å legge til rette for en effektiv og ensartet anvendelse 
av dette direktiv kan det være behov for å diskutere de 
ulike sidene ved anvendelsen av det i en komité. 

35)  Allmennheten bør sikres tilgang til opplysninger om 
produktsikkerhet som er tilgjengelige for myndighetene. 
Taushetsplikt, som nevnt i traktatens artikkel 287, må 
imidlertid vernes på en måte som er forenlig med 
behovet for å sikre et effektivt markedstilsyn og effektive 
vernetiltak. 

36)  Dette direktiv bør ikke berøre skadelidtes rettigheter i 
henhold til rådsdirektiv 85/374/EØF av 25. juli 1985 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
produktansvar(2). 

37)  Medlemsstatene må sørge for passende adgang til å 
framsette klage overfor vedkommende domstol i 
forbindelse med tiltak truffet av vedkommende 
myndigheter som begrenser markedsføringen av 
  
 
 

et produkt eller pålegger at det trekkes tilbake eller 
tilbakekalles. 

38)  Videre må tiltak som vedtas for importerte produkter, slik 
som tiltak for eksportforbud, med sikte på å forebygge 
risiko for forbrukernes helse og sikkerhet, være i samsvar 
med Fellesskapets internasjonale forpliktelser. 

39)  Kommisjonen bør med jevne mellomrom undersøke 
hvordan dette direktiv blir anvendt og hvilke 
resultater som oppnås, særlig med hensyn til hvordan 
markedstilsynsordningene virker, den raske utvekslingen 
av opplysninger og tiltakene vedtatt på fellesskapsplan, 
sammen med andre spørsmål som er relevante for 
forbruksvaresikkerheten i Fellesskapet, samt framlegge 
regelmessige rapporter om dette for Europaparlamentet 
og Rådet. 

40)  Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristen for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning og anvendelsen av direktiv  
92/59/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Formål — virkeområde — definisjoner

Artikkel 1

1.  Dette direktiv skal sikre at produkter som markedsføres, 
er sikre. 

2.  Dette direktiv får anvendelse på alle de produkter som 
er definert i artikkel 2 bokstav a). Alle bestemmelsene i dette 
direktiv får anvendelse når det ikke finnes særlige bestemmelser 
med samme formål om sikkerheten til de aktuelle produktene 
innenfor fellesskapsretten.

Når produkter er underlagt særlige sikkerhetskrav som er pålagt 
ved Fellesskapets regelverk, får dette direktiv anvendelse bare 
på de forhold og risikoer eller risikokategorier som ikke 
omfattes av disse kravene. Dette betyr at 

a) artikkel 2 bokstav b) og c) og artikkel 3 og 4 ikke får 
anvendelse på disse produktene når det gjelder risikoer 
eller risikokategorier som omfattes av særlig regelverk,

b) artikkel 5-18 får anvendelse, unntatt når det foreligger 
særlige bestemmelser som gjelder de forhold som omfattes 
av de nevnte artikler, og som har samme formål.

(1)  EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2)  EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 1999/34/EF (EFT L 141 av 4.6.1999, s. 20).



Nr. 56/114 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 2

I dette direktiv menes med: 

a) «produkt», ethvert produkt — også i forbindelse med 
yting av en tjeneste — som er beregnet på forbrukerne, 
eller som under forhold som med rimelighet kan forventes 
kan komme til å bli brukt av forbrukerne, selv om det 
ikke er beregnet på dem, og som leveres eller gjøres 
tilgjengelig mot vederlag eller gratis i forbindelse med 
forretningsvirksomhet, enten det er nytt, brukt eller 
istandsatt.

 Denne definisjonen får ikke anvendelse på brukte 
produkter som leveres som antikviteter eller som produkter 
som må repareres eller istandsettes før bruk, forutsatt at 
leverandøren klart opplyser om dette til den som produktet 
leveres til,

b) «sikkert produkt», ethvert produkt som med utgangspunkt 
i normale bruksvilkår eller bruksvilkår som med rimelighet 
kan forventes, herunder holdbarhet, samt eventuelt 
ibruktaking, installering og vedlikehold, ikke medfører 
noen risiko eller bare en minimal risiko som er forenlig 
med produktets bruk, og som anses som akseptabel og i 
samsvar med et høyt nivå for vern av menneskers helse og 
sikkerhet, idet det særlig tas hensyn til 

 i)  produktets egenskaper, herunder sammensetning, 
emballasje og anvisninger for montering samt eventuelt 
installering og vedlikehold,

ii)  produktets virkning på andre produkter når det er 
rimelig å anta at det vil bli brukt sammen med andre 
produkter,

iii)  produktets presentasjon, merking, eventuelle advarsler 
og anvisninger for bruk og disponering samt enhver 
annen angivelse eller opplysning om produktet,

iv)  hvilke forbrukergrupper som utsettes for risiko når de 
bruker produktet, særlig barn og eldre.

 Muligheten for å oppnå et høyere sikkerhetsnivå eller 
skaffe andre produkter som medfører mindre risiko, skal 
ikke være tilstrekkelig grunn til å betrakte et produkt som 
«farlig»,

c) «farlig produkt», ethvert produkt som ikke svarer til 
definisjonen på et «sikkert produkt» i bokstav b),

d) «alvorlig risiko», enhver alvorlig risiko som krever raske 
inngrep fra offentlige myndigheter, herunder risiko som 
ikke har umiddelbare virkninger, 

e) «produsent», 

 i)  produsenten av et produkt når vedkommende er 
etablert i Fellesskapet, samt enhver annen person som 
opptrer som produsent ved å påføre produktet sitt navn, 
varemerke eller annet særskilt merke, eller den som 
setter i stand produktet,

 ii)  produsentens representant når produsenten er etablert 
i Fellesskapet eller, dersom ingen representant er 
etablert i Fellesskapet, importøren av produktet,

 iii)  andre yrkesutøvere i omsetningskjeden i den grad 
deres virksomhet kan påvirke de sikkerhetsmessige 
egenskapene ved et produkt,

f) «distributør», enhver yrkesutøver i omsetningskjeden hvis 
virksomhet ikke påvirker produktets sikkerhetsmessige 
egenskaper,

g)  «tilbakekalling», ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering 
av et farlig produkt som allerede er levert til eller stilt til 
rådighet for forbrukere av produsenten eller distributøren, 

h)  «tilbaketrekking», ethvert tiltak med sikte på å hindre 
at et produkt som er farlig for forbrukeren, distribueres, 
framvises og tilbys.

KAPITTEL II

Alminnelig sikkerhetskrav, kriterier for 
samsvarsvurdering og europeiske standarder

Artikkel 3

1.  Produsentene skal ha plikt til å markedsføre bare sikre 
produkter. 

2.  Et produkt skal anses som sikkert med hensyn til 
de forhold som omfattes av relevant nasjonal lovgivning, 
når det, i mangel av særlige fellesskapsbestemmelser om 
produktsikkerhet for det aktuelle produktet, er i samsvar med 
særlige regler i nasjonal lovgivning på den medlemsstats 
territorium der produktet blir markedsført, utarbeidet i samsvar 
med traktaten, særlig artikkel 28 og 30, der det fastsettes hvilke 
helse- og sikkerhetskrav produktet må oppfylle for å kunne 
markedsføres.

Et produkt skal antas å være sikkert med hensyn til de 
risikoer og risikokategorier som omfattes av relevante 
nasjonale standarder, når det er i samsvar med frivillige 
nasjonale standarder som gjennomfører europeiske standarder, 
og som Kommisjonen har offentliggjort henvisninger til i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende i samsvar med artikkel 4. 
Medlemsstatene skal offentliggjøre henvisningene til slike 
nasjonale standarder. 

3.  Under andre omstendigheter enn dem som er nevnt i nr. 2 
skal et produkts samsvar med det alminnelige sikkerhetskravet 
vurderes ved særlig å ta hensyn til følgende forhold, når de 
foreligger: 

a) Frivillige nasjonale standarder som gjennomfører andre 
relevante europeiske standarder enn dem som er nevnt i 
nr. 2. 

b) De standarder som er utarbeidet i medlemsstatene der 
produktet blir markedsført. 

c) Kommisjonsrekommandasjoner der det er fastsatt 
retningslinjer for produktsikkerhetsvurdering. 

d) Gjeldende regler for god praksis for produktsikkerhet på de 
aktuelle områdene. 

e) Det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

f) Den sikkerhet som forbrukerne med rimelighet kan 
forvente.
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4.  Et produkts samsvar med de kriterier som er utformet 
for å sikre at det alminnelige sikkerhetskravet oppfylles, 
særlig bestemmelsene i nr. 2 og 3, skal ikke være til hinder 
for at vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan 
treffe hensiktsmessige tiltak for å begrense markedsføring av 
produktet eller kreve at det trekkes tilbake fra markedet eller 
tilbakekalles, dersom det viser seg at produktet, til tross for 
slikt samsvar, likevel er farlig.

Artikkel 4

1.  I henhold til dette direktiv skal de europeiske standardene 
nevnt i artikkel 3 nr. 2 annet ledd utarbeides på følgende 
måte: 
a) De krav som er ment å sikre at produkter som er i 

samsvar med disse standardene, oppfyller det alminnelige 
sikkerhetskravet, skal fastsettes etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2. 

b) På grunnlag av disse kravene skal Kommisjonen 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre 
for standarder og tekniske forskrifter samt regler for 
informasjonssamfunnstjenester(1) anmode de europeiske 
standardiseringsorganene om å utarbeide standarder som 
oppfyller disse kravene. 

c) På grunnlag av disse mandatene skal de europeiske 
standardiseringsorganene vedta standardene i samsvar med 
prinsippene i de alminnelige retningslinjene for samarbeid 
mellom Kommisjonen og disse organene. 

d) Kommisjonen skal hvert tredje år framlegge for 
Europaparlamentet og Rådet, innenfor rammen av rapporten 
nevnt i artikkel 19 nr. 2, rapport om sine programmer for 
fastsettelse av de krav og mandater for standardisering som 
er nevnt i bokstav a) og b). Denne rapporten skal særlig 
omfatte en analyse av de beslutninger som er truffet med 
hensyn til de krav og mandater for standardisering som er 
nevnt i bokstav a) og b), og med hensyn til de standarder 
som er nevnt i bokstav c). Den skal også inneholde 
opplysninger om de produkter som Kommisjonen har 
til hensikt å fastsette relevante krav og mandater for, 
hvilke produktrisikoer som skal vurderes og resultatene av 
eventuelt forberedende arbeid igangsatt på dette området. 

2.  Kommisjonen skal i De Europeiske Fellesskaps Tidende 
offentliggjøre henvisningene til de europeiske standardene som 
på denne måten er vedtatt og utarbeidet i henhold til kravene 
nevnt i nr. 1.

Dersom en standard som er vedtatt av de europeiske 
standardiseringsorganene før dette direktiv trer i kraft, 
sikrer overholdelse av det alminnelige sikkerhetskravet, skal 
Kommisjonen beslutte å offentliggjøre henvisningene til 
standarden i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

Dersom en standard ikke sikrer overholdelse av det alminnelige 
sikkerhetskravet, skal Kommisjonen helt eller delvis trekke 
tilbake henvisningene til standarden fra offentliggjøring.

I tilfellene nevnt i annet og tredje ledd skal Kommisjonen, 
av eget tiltak eller på anmodning fra en medlemsstat og 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 nr. 2, avgjøre 
om standarden oppfyller det alminnelige sikkerhetskravet. 
Kommisjonen skal treffe en beslutning om offentliggjøring 
eller tilbaketrekking etter å ha rådspurt komiteen nedsatt i 
henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF. Kommisjonen skal 
underrette medlemsstatene om sin beslutning.

KAPITTEL III

Andre forpliktelser for produsenter og forpliktelser for 
distributører

Artikkel 5

1.  Innenfor rammen av sin respektive virksomhet skal 
produsentene gi forbrukerne relevante opplysninger som gjør 
det mulig å vurdere den risiko som er forbundet med et produkt 
i løpet av dets normale brukstid eller den brukstid som med 
rimelighet kan forventes, dersom denne risiko ikke framgår 
umiddelbart uten passende advarsel, samt å sikre seg mot slik 
risiko.

Produsenten er imidlertid ikke unntatt fra å overholde de øvrige 
krav fastsatt i dette direktiv, selv om en slik advarsel er gitt.

Innenfor rammen av sin respektive virksomhet skal 
produsentene vedta tiltak som er i samsvar med egenskapene 
ved produktene de leverer, slik at de kan 

a) få opplysninger om hvilken risiko disse produktene kan 
medføre, 

b) velge å ta hensiktsmessige forholdsregler, herunder, dersom 
det er nødvendig for å unngå slik risiko, å trekke produktet 
tilbake fra markedet, gi forbrukerne tilstrekkelig og effektiv 
advarsel eller tilbakekalle produktet fra forbrukerne.

Tiltak nevnt i tredje ledd skal for eksempel omfatte 

a) en angivelse på produktet eller på dets emballasje av 
produsentens identitet og adresse samt referansen for 
produktet eller eventuelt partiet produktet tilhører, med 
mindre utelatelsen av en slik angivelse er berettiget, og 

b) i alle tilfeller der det er hensiktsmessig, å ta stikkprøver av 
markedsførte produkter, undersøke og om nødvendig føre 
et register over klager og holde distributører underrettet om 
slik kontroll.

Tiltakene nevnt i tredje ledd bokstav b) skal treffes på frivillig 
grunnlag eller på anmodning fra vedkommende myndigheter 
i henhold til artikkel 8 nr. 1 bokstav f). Tilbakekalling skal 
være siste utvei der andre tiltak ikke vil være tilstrekkelige 
til å forebygge den risiko produktet medfører, i tilfeller der 
produsentene anser det nødvendig eller der de er forpliktet til 
det i henhold til et tiltak truffet av vedkommende myndighet. 
Tilbaketrekking kan iverksettes innenfor rammen av regler for 
god praksis på området i den berørte medlemsstat, når slike 
regler finnes.

(1)  EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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2.  Distributørene skal aktivt bidra til å sikre at gjeldende 
sikkerhetskrav overholdes, særlig ved at de ikke leverer 
produkter dersom de, på grunnlag av opplysninger de har 
tilgang til og som yrkesutøvere, vet eller burde ha visst at 
produktene ikke oppfyller disse kravene. Videre skal de 
innenfor rammen av sin respektive virksomhet medvirke til 
kontroll med de markedsførte produktenes sikkerhet, særlig 
ved å formidle opplysninger om produktrisiko, oppbevare 
og sørge for dokumentasjon som er nødvendig for å spore 
produktenes opprinnelse, og samarbeide om de forholdsregler 
som tas av produsenter og vedkommende myndigheter for 
å unngå slik risiko. Innenfor rammen av sin respektive 
virksomhet skal de treffe tiltak som gjør at de kan samarbeide 
på en effektiv måte. 

3.  Dersom produsenter og distributører, på grunnlag av de 
opplysninger de har tilgang til og som yrkesutøvere, vet eller 
burde vite at et produkt de har markedsført utgjør en risiko 
for forbrukeren som ikke er forenlig med det alminnelige 
sikkerhetskravet, skal de omgående underrette vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene om dette på de vilkår som er 
fastsatt i vedlegg I, og særlig angi hvilke tiltak som er truffet 
for å forebygge risiko for forbrukeren.

Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 
nr. 3 tilpasse de særlige kravene som gjelder opplysningsplikten 
fastsatt i vedlegg I. 

4.  Produsenter og distributører skal, innenfor rammen av 
sin respektive virksomhet og på anmodning fra vedkommende 
myndigheter, samarbeide med disse om tiltak som treffes 
for å unngå risiko forbundet med produkter som de leverer 
eller har levert. Framgangsmåtene for et slikt samarbeid, 
herunder framgangsmåter for dialog med berørte produsenter 
og distributører om spørsmål knyttet til produktsikkerhet, skal 
fastsettes av vedkommende myndigheter.

KAPITTEL IV

Medlemsstatenes særlige forpliktelser og myndighet

Artikkel 6

1.  Medlemsstatene skal sikre at produsenter og distributører 
oppfyller sine forpliktelser i henhold til dette direktiv på en slik 
måte at produktene som markedsføres, er sikre. 

2.  Medlemsstatene skal opprette eller utpeke myndigheter 
med ansvar for å kontrollere at produktene er i samsvar 
med de alminnelige sikkerhetskravene, og sørge for at disse 
myndighetene har og utøver den nødvendige myndighet til 
å treffe de egnede tiltak som de er pålagt i henhold til dette 
direktiv.

3.  Medlemsstatene skal definere vedkommende 
myndigheters oppgaver, myndighet, organisering og 
samarbeidsordninger. De skal underrette Kommisjonen om 
dette, og Kommisjonen skal formidle disse opplysningene 
videre til de øvrige medlemsstatene.

Artikkel 7

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som skal 
anvendes ved overtredelse av de nasjonale bestemmelsene 
vedtatt i henhold til dette direktiv, samt treffe alle nødvendige 
tiltak for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 15. januar 2004 
underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene samt 
omgående underrette den om eventuelle endringer.

Artikkel 8

1.  For gjennomføringen av dette direktiv, særlig artikkel 6, 
skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene ha rett 
til blant annet å treffe tiltakene nevnt i bokstav a) og i 
bokstav b)-f) nedenfor. 

a) For ethvert produkt 

i)  å foreta egnet produktsikkerhetskontroll i tilstrekkelig 
omfang fram til endelig bruk eller forbruk, selv etter at 
produktet er markedsført som sikkert,

ii)  å kreve alle nødvendige opplysninger fra de berørte 
parter,

iii)  å ta stikkprøver av produkter og gjennomføre 
sikkerhetskontroll. 

b) For ethvert produkt som under visse forhold kan utgjøre en 
risiko 

 i)  å kreve at produktet blir merket med passende, klart 
utformede og lett forståelige advarsler på det eller de 
offisielle språkene i medlemsstaten der produktet blir 
markedsført, om hvilken risiko det kan medføre, 

ii)  å fastsette forhåndsvilkår for markedsføringen av 
produktet for å gjøre det sikkert. 

c) For ethvert produkt som kan utgjøre en risiko for visse 
personer

 å pålegge at disse personene i god tid og på en hensiktsmessig 
måte får advarsel om risikoen, blant annet ved at det 
offentliggjøres særlige advarsler. 

d) For ethvert produkt som kan være farlig

 midlertidig å forby levering, tilbud om levering eller 
utstilling av produktet for det tidsrom som er nødvendig 
for de ulike sikkerhetsvurderingene, undersøkelsene og 
kontrollene. 

e) For ethvert farlig produkt

 å forby markedsføring av produktet og å fastsette hvilke 
oppfølgingstiltak som er nødvendige for å sikre at forbudet 
overholdes. 

f) For ethvert farlig produkt som allerede er på markedet 

 i)  å pålegge eller sørge for at produktet faktisk og 
umiddelbart trekkes tilbake, samt varsle forbrukere om 
risikoen produktet utgjør, 

ii)  å pålegge eller samordne, eller eventuelt sammen med 
produsenter og distributører sørge for å tilbakekalle, 
produktet fra forbrukerne og å destruere det under 
egnede forhold.
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2.  Når vedkommende myndigheter i medlemsstatene treffer 
tiltak som fastsatt i nr. 1, særlig tiltak nevnt i bokstav d)-f), skal 
de handle i samsvar med traktaten, særlig artikkel 28 og 30, 
slik at tiltakene gjennomføres på en måte som står i forhold til 
hvor alvorlig risikoen er, og som tar behørig hensyn til føre-
var-prinsippet.

I denne sammenheng skal de oppmuntre og fremme frivillige 
tiltak fra produsenters og distributørers side i samsvar med de 
forpliktelser disse er pålagt i henhold til dette direktiv, særlig 
kapittel III, herunder eventuelt utvikling av regler for god 
praksis.

Om nødvendig skal de organisere eller pålegge tiltak 
fastsatt i nr. 1 bokstav f) dersom tiltak som produsenter og 
distributører har truffet for å oppfylle sine forpliktelser, ikke 
er tilfredsstillende eller tilstrekkelige. Tilbakekalling skal være 
siste utvei. Den kan iverksettes innenfor rammen av regler for 
god praksis på området i den berørte medlemsstat, når slike 
regler finnes.

3. Vedkommende myndigheter skal særlig ha myndighet 
til å ta de nødvendige forholdsregler for raskt å kunne 
treffe hensiktsmessige tiltak som nevnt i nr. 1 bokstav b)-f) 
i tilfeller der produkter medfører en alvorlig risiko. Disse 
omstendighetene skal fastsettes og vurderes av medlemsstatene 
i hvert enkelt tilfelle, idet det tas hensyn til retningslinjene 
nevnt i vedlegg II nr. 8. 

4.  De tiltak som vedkommende myndigheter skal treffe i 
henhold til denne artikkel, skal etter det som er hensiktsmessig 
rettes 

a) til produsenten,

b) innenfor rammen av deres respektive virksomhet, til 
distributørene, særlig til den som har ansvar for det første 
trinnet i distribusjonen på det nasjonale marked,

c) til enhver annen person, om nødvendig, for å sikre 
medvirkning ved tiltak som treffes for å unngå risikoen 
forbundet med et produkt.

Artikkel 9

1.  For å sikre et effektiv markedstilsyn med det mål å 
garantere et høyt nivå for vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet, noe som innebærer samarbeid mellom vedkommende 
myndigheter, skal medlemsstatene sikre at det iverksettes 
metoder med hensiktsmessige midler og framgangsmåter, som 
særlig kan omfatte 

a) opprettelse, periodisk ajourføring og gjennomføring 
av sektorvise tilsynsprogrammer for produkt- eller 
risikokategorier, samt oppfølging av tilsynsvirksomhet, 
funn og resultater, 

b) oppfølging og ajourføring av vitenskapelig og teknisk 
kunnskap om produktenes sikkerhet, 

c) periodisk gjennomgåelse og vurdering av hvordan 
kontrollvirksomheten virker og om den er effektiv samt 
om nødvendig revisjon av metodene for og organiseringen 
av markedstilsynet. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at forbrukere og andre 
berørte parter blir gitt mulighet til å framsette klager overfor 

vedkommende myndigheter med hensyn til produktsikkerhet og 
markedstilsyn og kontrollvirksomhet, og at de framsatte klagene 
blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Medlemsstatene skal 
aktivt underrette forbrukere og andre berørte parter om hvilke 
framgangsmåter som er fastsatt for dette.

Artikkel 10

1.  Kommisjonen skal fremme og delta i et europeiske 
nettverk av myndigheter i medlemsstatene med ansvar for 
produktsikkerhet, særlig i form av administrativt samarbeid. 

2.  Dette nettverksarbeidet skal utvikles på en måte som er 
samordnet med de andre eksisterende fellesskapsframgangsmå
tene, særlig RAPEX. Formålet med nettverket skal særlig være 
å legge til rette for 

a) utvekslingen av opplysninger om risikovurdering, farlige 
produkter, prøvingsmetoder og prøvingsresultater, ny 
vitenskapelig utvikling samt andre forhold som er relevante 
for kontrollvirksomheten, 

b) opprettelse og gjennomføring av felles prosjekter for 
markedstilsyn og prøving, 

c) utveksling av sakkunnskap og beste praksis samt samarbeid 
om opplæringsvirksomhet, 

d) forbedret samarbeid på fellesskapsplan med hensyn 
til sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling av farlige 
produkter.

KAPITTEL V

Utveksling av opplysninger og situasjoner som krever 
raske inngrep

Artikkel 11

1.  Dersom en medlemsstat treffer tiltak som begrenser 
markedsføringen av produkter — eller pålegger at de trekkes 
tilbake fra markedet eller tilbakekalles — i samsvar med 
artikkel 8 nr. 1 bokstav b)-f), skal medlemsstaten i den 
utstrekning slik melding ikke er pålagt etter artikkel 12 eller i 
annet særlig fellesskapsregelverk, underrette Kommisjonen om 
tiltakene og om grunnene for at de ble vedtatt. Medlemsstaten 
skal dessuten underrette Kommisjonen om eventuelle endringer 
eller opphevelser av slike tiltak.

Dersom medlemsstaten som gir slik melding, anser at 
virkningene av risikoen ikke når ut over eller kan nå ut over 
medlemsstatens territorium, skal den underrette Kommisjonen 
om tiltakene nevnt i nr. 1 i den grad de omfatter opplysninger 
som kan være av interesse for medlemsstatene ut fra et 
produktsikkerhetssynspunkt, og særlig dersom de er truffet 
som reaksjon på en ny risiko som ennå ikke er påpekt i andre 
meldinger.

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 nr. 3 i dette direktiv 
skal Kommisjonen, for å sikre at systemet er effektivt og at 
det virker slik det skal, vedta retningslinjene nevnt i vedlegg II 
nr. 8. Disse retningslinjene skal omfatte forslag til innhold i 
og standardutforming av meldingene nevnt i denne artikkel, 
og særlig forslag til presise kriterier for å kunne fastslå under 
hvilke forhold det er relevant med slik melding som nevnt i 
annet ledd.
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2. Kommisjonen skal oversende meldingen til de andre 
medlemsstatene, med mindre den, etter en undersøkelse på 
grunnlag av opplysningene i meldingen, fastslår at tiltakene 
ikke er i samsvar med fellesskapsretten. I slike tilfeller skal 
Kommisjonen omgående underrette medlemsstaten som har 
truffet tiltaket.

Artikkel 12

1.  Dersom en medlemsstat, på obligatorisk eller frivillig 
grunnlag, treffer eller vedtar å treffe, anbefaler eller avtaler 
med produsenter og distributører, tiltak eller forholdsregler for 
å hindre, begrense eller pålegge særlige vilkår for eventuell 
markedsføring eller bruk på sitt territorium av produkter på grunn 
av en alvorlig risiko, skal medlemsstaten omgående underrette 
Kommisjonen om dette gjennom RAPEX. Medlemsstaten skal 
også omgående underrette Kommisjonen om endring eller 
opphevelse av slike tiltak eller forholdsregler.

Dersom medlemsstaten som gir slik melding, anser at 
risikovirkningen ikke når ut over eller ikke kan nå ut over 
medlemsstatens territorium, skal den følge framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 11, idet det tas hensyn til de relevante 
kriteriene som er foreslått i retningslinjene nevnt i vedlegg II 
nr. 8.

Med forbehold for bestemmelsene i første ledd kan 
medlemsstatene, før de vedtar å treffe slike tiltak eller ta slike 
forholdsregler, oversende Kommisjonen alle opplysninger de 
har om at det foreligger en alvorlig risiko.

I tilfelle av en alvorlig risiko skal medlemsstatene underrette 
Kommisjonen om hvilke frivillige tiltak som er truffet av 
produsenter og distributører i henhold til artikkel 5 i dette 
direktiv. 

2.  Når den mottar slike meldinger, skal Kommisjonen 
undersøke om de er i samsvar med denne artikkel og med 
kravene som gjelder for driften av RAPEX, og oversende dem 
til de øvrige medlemsstatene, som omgående skal underrette 
Kommisjonen om hvilke tiltak de treffer. 

3.  Detaljerte framgangsmåter for RAPEX finnes i vedlegg II. 
Kommisjonen skal tilpasse dem etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 15 nr. 3. 

4.  Tilgang til RAPEX skal være åpen for søkerstater, 
tredjestater eller internasjonale organisasjoner innenfor 
rammen av avtaler mellom Fellesskapet og disse statene eller 
internasjonale organisasjonene, og i samsvar med ordninger 
fastsatt i disse avtalene. Slike avtaler skal bygge på gjensidighet 
og omfatte bestemmelser om fortrolighet som svarer til de 
bestemmelser som gjelder i Fellesskapet.

Artikkel 13
1.  Dersom Kommisjonen får kjennskap til en alvorlig 
risiko som visse produkter utgjør for forbrukernes helse og 
sikkerhet i ulike medlemsstater, kan den, etter samråd med 
medlemsstatene og, dersom det reises vitenskapelige spørsmål 
som faller innenfor myndighetsområdet til en av Fellesskapets 
vitenskapskomiteer, den vitenskapskomité som har myndighet 
til å håndtere den aktuelle risiko, gjøre et vedtak på bakgrunn 
av resultatet av disse samrådene, etter framgangsmåten fastsatt 

i artikkel 15 nr. 2, der medlemsstatene pålegges å treffe tiltak 
blant dem som er omhandlet i artikkel 8 nr. 1 bokstav b)-f) 
dersom 

a) det ut fra tidligere samråd med medlemsstatene viser 
seg at de har vedtatt eller kommer til å vedta svært ulike 
framgangsmåter for å håndtere den aktuelle risikoen, og 

b) risikoen på grunn av produktsikkerhetsproblemets art ikke 
kan håndteres på en måte som er forenlig med hvor mye 
saken haster, etter andre framgangsmåter fastsatt i særskilt 
fellesskapsregelverk for de produkter det gjelder; og

c) risikoen kan fjernes effektivt bare ved at det vedtas 
hensiktsmessige tiltak på fellesskapsplan for å sikre et 
enhetlig og høyt nivå for vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet og at det indre marked virker tilfredsstillende. 

2.  De vedtak som er nevnt i nr. 1 skal gjelde for et tidsrom 
på høyst ett år og kan etter samme framgangsmåte forlenges 
for ytterligere tidsrom på høyst ett år av gangen.

Vedtak som gjelder særlige, individuelt bestemte produkter 
eller partier av produkter, skal gjelde uten tidsbegrensning. 

3.  Eksport fra Fellesskapet av farlige produkter som har 
vært gjenstand for et vedtak som nevnt i nr. 1, skal forbys, med 
mindre noe annet er fastsatt i vedtaket. 

4.  Medlemsstatene skal innen 20 dager treffe alle tiltak som 
er nødvendige for å gjennomføre vedtakene nevnt i nr. 1, med 
mindre det er fastsatt en annen frist i disse vedtakene.

5. Vedkommende myndigheter med ansvar for å gjennomføre 
tiltakene nevnt i nr. 1 skal innen én måned gi de berørte parter 
mulighet til å fremme sine synspunkter, og de skal underrette 
Kommisjonen om dette.

KAPITTEL VI

Komitéframgangsmåter

Artikkel 14

1.  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv med hensyn til spørsmålene nevnt nedenfor, skal 
vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité fastsatt i 
artikkel 15 nr. 2: 

a) tiltakene nevnt i artikkel 4 om standarder vedtatt av de 
europeiske standardiseringsorganene, 

b) vedtakene nevnt i artikkel 13 der medlemsstatene pålegges 
å treffe tiltakene nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav b)-f). 

2.  De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette 
direktiv med hensyn til alle andre spørsmål, skal vedtas etter 
framgangsmåten med rådgivende komité fastsatt i artikkel 15 
nr. 3.
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Artikkel 15

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.

Fristen fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal 
være 15 dager. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

4.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

KAPITTEL VII

Sluttbestemmelser

Artikkel 16

1.  Opplysninger som er tilgjengelige for myndighetene i 
medlemsstatene eller for Kommisjonen om den risiko produkter 
utgjør for forbrukernes helse og sikkerhet, skal generelt være 
tilgjengelige for allmennheten, i samsvar med kravene om 
innsyn og uten at det berører de begrensninger som kreves 
for kontroll- og undersøkelsesvirksomhet. Allmennheten skal 
særlig ha tilgang til opplysninger om produktidentifisering, 
risikoens art og de tiltak som er truffet.

Medlemsstatene og Kommisjonen skal imidlertid treffe 
de nødvendige tiltak for å sikre at deres tjenestemenn og 
representanter ikke pålegges å gi videre opplysninger som er 
innhentet for dette direktivs formål, og som er av en slik art 
at de er undergitt taushetsplikt i behørig begrunnede tilfeller, 
med mindre forholdene gjør det nødvendig å offentliggjøre 
opplysninger om et bestemt produkts sikkerhetsmessige 
egenskaper av hensyn til vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet. 

2.  Vern av taushetsplikt skal ikke hindre at vedkommende 
myndigheter får opplysninger som er relevante for å sikre 
en effektiv markedskontroll og et effektivt markedstilsyn. 
De myndigheter som mottar opplysninger som omfattes av 
taushetsplikt, skal sikre at slike opplysninger vernes.

Artikkel 17

Dette direktiv berører ikke anvendelsen av direktiv  
85/374/EØF.

Artikkel 18

1.  Ethvert vedtak gjort i henhold til dette direktiv om å 
begrense markedsføringen av et produkt eller pålegge at det 
trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles, skal være 
tilstrekkelig begrunnet. Vedtaket skal så raskt som mulig 
meddeles den det gjelder, med opplysning om den klageadgang 

som foreligger etter gjeldende bestemmelser i den aktuelle 
medlemsstaten og om fristene for slik klage.

I den grad det lar seg gjøre skal de berørte parter ha mulighet 
til å framlegge sine synspunkter før tiltaket vedtas. Dersom 
partene ikke har fått mulighet til dette på forhånd fordi det var 
nødvendig å treffe hastetiltak, skal de gis denne muligheten i 
rimelig tid etter at tiltaket er iverksatt.

Ved tiltak som pålegger at et produkt trekkes tilbake fra markedet 
eller tilbakekalles, skal det tas hensyn til at distributører, 
brukere og forbrukere må oppmuntres til å medvirke til at 
tiltakene gjennomføres. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at ethvert tiltak som 
treffes av vedkommende myndigheter og som medfører at 
markedsføringen av et produkt begrenses, eller som pålegger at 
produktet trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles, kan 
bringes inn for vedkommende domstol. 

3.  Vedtak som er gjort i henhold til dette direktiv om å 
begrense markedsføringen av et produkt eller pålegge at det 
trekkes tilbake fra markedet eller tilbakekalles, skal ikke 
berøre vurderingen av ansvar for den part vedtaket er rettet til 
i henhold til nasjonale straffebestemmelser som kommer til 
anvendelse i den aktuelle saken.

Artikkel 19

1.  Kommisjonen kan forelegge for komiteen nevnt i 
artikkel 15 alle saker som gjelder anvendelsen av dette direktiv, 
og særlig saker som gjelder markedskontroll- og markedstilsyn
svirksomhet. 

2.  Kommisjonen skal hvert tredje år etter 15. januar 2004 
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 
gjennomføringen av dette direktiv.

Rapporten skal særlig omfatte opplysninger om forbruksvarers 
sikkerhet, særlig om forbedret sporbarhet for produkter, hvordan 
markedstilsynet virker, standardiseringsarbeidet, hvordan 
RAPEX virker og om fellesskapstiltak truffet på grunnlag 
av artikkel 13. For dette formål skal Kommisjonen foreta 
vurderinger av de relevante spørsmål, særlig metoder, systemer 
og praksis i medlemsstatene, på bakgrunn av kravene i dette 
direktiv og annet fellesskapsregelverk for produktsikkerhet. 
Medlemsstatene skal gi Kommisjonen all mulig bistand og alle 
opplysninger som er nødvendige for å foreta vurderingene og 
utarbeide rapportene. 

Artikkel 20

Kommisjonen skal fastslå behovene, mulighetene og 
prioriteringene for fellesskapstiltak med hensyn til 
tjenestesikkerhet og innen 1. januar 2003 oversende 
Europaparlamentet og Rådet en rapport, eventuelt med 
relevante forslag.
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Artikkel 21

1.  Medlemsstatene skal fra 15. januar 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. 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. 

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

Artikkel 22

Direktiv 92/59/EØF oppheves 15. januar 2004, uten at det 
berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristen 
for innarbeiding og anvendelse av nevnte direktiv oppført i 
vedlegg III.

Henvisninger til direktiv 92/59/EØF skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 23

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

Artikkel 24

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE  F. VANDENBROUCKE

 President Formann

VEDLEGG I

KRAV TIL OPPLYSNINGER OM PRODUKTER SOM IKKE ER I SAMSVAR MED DET ALMINNELIGE 
SIKKERHETSKRAVET, SOM SKAL OVERSENDES VEDKOMMENDE MYNDIGHETER AV 

PRODUSENTER OG DISTRIBUTØRER

1.  De opplysninger som er nevnt i artikkel 5 nr. 3, eller eventuelt i særlige krav i fellesskapsregler for det aktuelle 
produktet, skal oversendes vedkommende myndigheter som er utpekt for dette formål i medlemsstatene der de 
aktuelle produktene er eller har vært markedsført eller på annen måte levert til forbrukerne. 

2.  Kommisjonen skal, med bistand fra komiteen nevnt i artikkel 15, fastsette innholdet og utarbeide standardutformingen 
for meldingene omhandlet i dette vedlegg, og samtidig sikre at systemet virker på en effektiv måte og etter sin 
hensikt. Kommisjonen skal særlig framlegge, eventuelt i form av en veiledning, enkle og klare kriterier for å fastslå 
under hvilke særlige forhold slik melding ikke er relevant med hensyn til dette vedlegg, særlig i sammenheng med 
enkeltstående omstendigheter eller produkter. 

3.  I tilfelle av alvorlig risiko skal disse opplysningene minst omfatte 

a) opplysninger som gjør det mulig å identifisere produktet eller produktpartiet nøyaktig, 

b) en fullstendig beskrivelse av risikoen som de berørte produktene medfører, 

c) alle tilgjengelige opplysninger som er relevante for å spore produktet, 

d) en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å forebygge risiko for forbrukere.
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTER FOR ANVENDELSEN AV RAPEX OG RETNINGSLINJER FOR MELDINGER

1. RAPEX omfatter produkter som definert i artikkel 2 bokstav a) som utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes helse 
og sikkerhet.

 Legemidler omhandlet i direktiv 75/319/EØF(1) og 81/851/EØF(2) kommer ikke inn under virkeområdet for 
RAPEX. 

2. RAPEX er i hovedsak beregnet på rask utveksling av opplysninger i tilfelle av alvorlig risiko. I retningslinjene 
nevnt i nr. 8 er det fastsatt særlige kriterier for hvordan alvorlig risiko fastslås. 

3. Medlemsstatene som gir melding i henhold til artikkel 12, skal oppgi alle tilgjengelige opplysninger. Særlig skal 
meldingen inneholde de opplysninger som er fastsatt i retningslinjene nevnt i nr. 8 og minst 

a) opplysninger som gjør det mulig å identifisere produktet,

b) en beskrivelse av den aktuelle risikoen, herunder et sammendrag av resultatene av eventuelle prøvinger eller 
analyser samt konklusjonene av disse, som er relevante for å vurdere graden av risiko,

c) arten og varigheten av de tiltak som eventuelt er truffet eller vedtatt, 

d) opplysninger om omsetningskjeder og distribusjon av produktet, særlig opplysninger om bestemmelsesstater.

 Slike opplysninger må formidles ved hjelp av de særlige standardskjemaene for meldinger og etter nærmere regler 
fastsatt i retningslinjene nevnt i nr. 8.

 Når tiltaket det er gitt melding om i henhold til artikkel 11 eller 12 har som mål å begrense markedsføring eller 
bruk av et kjemisk stoff eller preparat, skal medlemsstatene, dersom slike opplysninger er tilgjengelige, så snart 
som mulig framskaffe et sammendrag av eller henvisningene til relevante data om det berørte kjemiske stoffet 
eller preparatet og om kjente og tilgjengelige erstatningsstoffer. De skal dessuten formidle tiltakets forventede 
virkninger på forbrukernes helse og sikkerhet, sammen med en risikovurdering foretatt i samsvar med de 
alminnelige prinsippene for risikovurdering av kjemiske stoffer, som nevnt i artikkel 10 nr. 4 i forordning (EØF) 
nr. 793/93(3) i tilfelle av et eksisterende stoff, eller i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 67/548/EØF(4) i tilfelle av et nytt 
stoff. I retningslinjene nevnt i nr. 8 skal det fastsettes nærmere detaljer og framgangsmåter for de opplysningene 
som kreves i den forbindelse. 

4. Når en medlemsstat, i samsvar med artikkel 12 nr. 1 tredje ledd, har underrettet Kommisjonen om en alvorlig 
risiko før den vedtar tiltak, må den innen 45 dager underrette Kommisjonen om den vil bekrefte eller endre disse 
opplysningene. 

5. Kommisjonen skal så snart som mulig kontrollere om de opplysninger som er mottatt gjennom RAPEX er i 
samsvar med bestemmelsene i direktivet, og kan, når den anser det nødvendig og for å vurdere produktsikkerhet, 
utføre en undersøkelse av eget tiltak. I tilfelle av en slik undersøkelse skal medlemsstatene, så langt det er mulig, 
gi Kommisjonen de opplysningene den krever. 

6. Ved mottakelse av en melding som nevnt i artikkel 12 skal medlemsstatene senest innen den frist som er fastsatt i 
retningslinjene nevnt i nr. 8 underrette Kommisjonen om 

a) hvorvidt produktet er markedsført på deres territorium, 

b) hvilke tiltak med hensyn til det aktuelle produktet de eventuelt vil treffe som følge av sin egen situasjon, med 
en begrunnelse, herunder eventuelle avvikende vurderinger av risikoen eller andre særlige omstendigheter som 
begrunner deres avgjørelse, særlig manglende tiltak eller oppfølging, 

c) eventuelle relevante tilleggsopplysninger de har fått om risikoen, herunder resultatene av eventuelle prøvinger 
eller analyser.

 Retningslinjene nevnt i nr. 8 skal inneholde presise kriterier for melding om tiltak som er avgrenset til 
medlemsstatens territorium, og for hvordan meldinger om risiko som medlemsstaten anser ikke når ut over dens 
territorium, skal behandles.

(1)  EFT L 147 av 9.6.1975, s. 13. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/38/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 28).
(2)  EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/37/EF (EFT L 139 av 10.6.2000, s. 25).
(3)  EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1.
(4)  EFT 196 av 16.8.1967, s. 1/67. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/33/EF (EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90).
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7. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen om enhver endring eller opphevelse av slike tiltak. 

8. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 15 nr. 3, utarbeide og regelmessig ajourføre 
retningslinjer for hvordan Kommisjonen og medlemsstatene skal forvalte RAPEX. 

9. Kommisjonen kan opplyse de nasjonale kontaktpunktene om produkter som medfører alvorlig risiko, importert til 
eller eksportert fra Fellesskapet og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

10. Den medlemsstat som gir melding, har ansvaret for de meddelte opplysningene. 

11. Kommisjonen skal sikre at systemet virker som det skal, særlig ved å klassifisere og indeksere meldinger etter hvor 
mye de haster. Nærmere bestemmelser skal fastsettes i retningslinjene nevnt i nr. 8.

_______

VEDLEGG III

FRIST FOR INNARBEIDING I NASJONAL LOVGIVNING OG ANVENDELSE AV DET OPPHEVEDE 
DIREKTIVET

(NEVNT I ARTIKKEL 22 FØRSTE LEDD)

Direktiv Frist for innarbeiding Frist for anvendelse

Direktiv 92/59/EØF 29. juni 1994 29. juni 1994 
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

(NEVNT I ARTIKKEL 22 ANNET LEDD)

Dette direktiv Direktiv 92/59/EØF 

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 Artikkel 2

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 —

Artikkel 5 Artikkel 3

Artikkel 6 Artikkel 5

Artikkel 7 Artikkel 5 nr. 2

Artikkel 8 Artikkel 6

Artikkel 9 —

Artikkel 10 —

Artikkel 11 Artikkel 7

Artikkel 12 Artikkel 8

Artikkel 13 Artikkel 9

Artikkel 14 og 15 Artikkel 10

Artikkel 16 Artikkel 12

Artikkel 17 Artikkel 13

Artikkel 18 Artikkel 14

Artikkel 19 Artikkel 15

Artikkel 20 —

Artikkel 21 Artikkel 17

Artikkel 22 Artikkel 18

Artikkel 23 Artikkel 19

Vedlegg I —

Vedlegg II Vedlegg

Vedlegg III —

Vedlegg IV —
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/37/EF

av 5. juni 2001

om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95 og 133,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 5. april 2001, 
og

ut fra følgende betraktninger —

1) Rådsdirektiv 89/622/EØF av 13. november 1989 om 
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om 
merking av tobakksvarer samt om forbud mot visse 
typer tobakk til oral bruk(5) ble betydelig endret ved 
direktiv 92/41/EØF(6). Nevnte direktiv samt rådsdirektiv  
90/239/EØF av 17. mai 1990 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om høyeste tillatte 
tjæreinnhold i sigaretter(7) må endres ytterligere, og bør 
derfor omarbeides av klarhetshensyn.

2) Det er fremdeles betydelige forskjeller mellom 
medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 
presentasjon og salg av tobakksvarer, noe som skaper 
hindringer for det indre markeds virkemåte.

3) Disse hindringer bør fjernes, og reglene som gjelder 
for framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer 
bør derfor tilnærmes, samtidig som medlemsstatene 
får beholde muligheten til under visse forutsetninger å  
 

 innføre krav som de anser som nødvendige for å verne 
menneskers helse.

4) I samsvar med traktatens artikkel 95 nr. 3 bør det tas 
utgangspunkt i et høyt nivå for helsevern og sikkerhet 
samt for miljø- og forbrukervern, idet det særlig tas 
hensyn til ny utvikling basert på vitenskapelige fakta. 
Med tanke på tobakkens svært skadelige virkninger bør 
helsevern prioriteres i denne sammenheng.

5) Ved direktiv 90/239/EØF ble det fastsatt grenseverdier 
for tjæreinnholdet i sigaretter som markedsføres i 
medlemsstatene, med virkning fra 31. desember 1992. 
På grunn av tjærens kreftframkallende egenskaper er 
det nødvendig å redusere tjæreinnholdet i sigaretter 
ytterligere.

6) Ved direktiv 89/622/EØF ble det fastsatt en generell 
advarsel som skal stå på alle enhetspakninger med 
tobakksvarer, samt tilleggsadvarsler utelukkende for 
sigaretter, og i 1992 ble kravet om tilleggsadvarsler 
utvidet til å gjelde andre tobakksvarer.

7) Flere medlemsstater har meddelt at dersom det ikke 
vedtas tiltak om fastsettelse av grenseverdier for 
karbonmonoksidinnholdet i sigaretter på fellesskapsplan, 
vil de vedta slike tiltak på nasjonalt plan. Forskjeller 
i reglene for karbonmonoksid vil sannsynligvis skape 
handelshindringer og vanskeliggjøre det indre markeds 
virkemåte. I tillegg er det påvist at sigaretter avgir 
karbonmonoksid i mengder som er skadelige for 
menneskehelsen og kan bidra til hjerte- og karsykdom og 
andre lidelser.

8) En revisjon av rammereglene må omfatte en vurdering 
av vitenskapelig funderte påstander om tobakksvarer 
som er utviklet og/eller markedsføres for å «redusere 
risiko» eller som av produsenten hevdes å være mindre 
skadelige.

9) Det er forskjeller mellom medlemsstatenes lover 
og forskrifter om begrensning av høyeste tillatte 
tjæreinnhold i sigaretter. Slike forskjeller er egnet 
til å skape handelshindringer og vanskeliggjøre det 
indre markeds virkemåte. Medlemsstatene og de 
vitenskapelige fagmyndigheter har tatt opp særskilte 
spørsmål i forbindelse med folkehelsen på et område der 
harmoniseringstiltak allerede er vedtatt, og Kommisjonen 
har behandlet disse spørsmål.

2004/EØS/56/17

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 13.

(1)  EFT C 150 E av 30.5.2000, s. 43 og EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 177.
(2)  EFT C 140 av 18.5.2000, s. 24.
(3)  EFT C 226 av 8.8.2000, s. 5.
(4)  Europaparlamentsuttalelse av 14. juni 2000 (EFT C 67 av 1.3.2001, s. 150), 

Rådets felles holdning av 31. juli 2000 (EFT C 300 av 20.10.2000, s. 49) og 
europaparlamentsbeslutning av 13. desember 2000 (ennå ikke offentliggjort 
i EFT). Europaparlamentsbeslutning av 15. mai 2001 og rådsbeslutning av 
14. mai 2001.

(5)  EFT L 359 av 8.12.1989, s. 1.
(6)  EFT L 158 av 11.6.1992, s. 30.
(7)  EFT L 137 av 30.5.1990, s. 36.
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10) Slike hindringer bør derfor fjernes, og med henblikk på 
dette bør frigivelse for fri omsetning, markedsføring og 
framstilling av sigaretter omfattes av felles regler ikke 
bare når det gjelder tjæreinnhold, men også når det gjelder 
høyeste tillatte nikotin- og karbonmonoksidinnhold.

11) Dette direktiv får også konsekvenser for tobakksvarer 
som eksporteres fra Det europeiske fellesskap. 
Eksportordningen er en del av den felles handelspolitikk. 
Krav til helsevern skal i henhold til traktatens artikkel 152 
nr. 1 og De europeiske fellesskaps domstols rettspraksis 
være en integrert del av Fellesskapets politikk på andre 
områder. Det bør vedtas regler for å sikre at bestemmelsene 
om det indre marked ikke undergraves.

12) Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke Fellesskapets 
regelverk om bruk og merking av genmodifiserte 
organismer.

13) Fastsettelse av internasjonale standarder for tobakksvarer 
er ett av temaene under forhandlingene i forbindelse 
med Verdens helseorganisasjons utarbeiding av en 
rammekonvensjon for tobakksbekjempelse.

14) Ved måling av tjære-, nikotin- og karbonmonoksidinnholdet 
i sigaretter bør det vises til standardene ISO 4387, 
ISO 10315 og ISO 8454, som er de eneste som er 
anerkjent internasjonalt, idet det tas hensyn til at framtidig 
forskning og teknologisk utvikling som skal fremmes, 
sannsynligvis vil gjøre det mulig å utvikle og bruke 
mer nøyaktige og pålitelige målemetoder for innholdet 
i sigaretter og å utvikle målemetoder for de øvrige 
tobakksvarene.

15) Det finnes ingen internasjonalt anerkjente standarder 
eller prøvinger for å måle eller vurdere innholdet av 
andre bestanddeler enn tjære, nikotin og karbonmonoksid 
i sigarettrøyk. En framgangsmåte for å utarbeide slike 
standarder i samråd med Den internasjonale standardiser
ingsorganisasjon er derfor nødvendig.

16) I direktiv 90/239/EØF ble Hellas på grunn av særlige 
sosioøkonomiske problemer innvilget unntak fra fristene 
for gjennomføring av grenseverdiene for tjæreinnhold. 
Dette unntaket bør opprettholdes for det fastsatte 
tidsrom.

17) Anvendelsen av grenseverdiene for tjære, nikotin og 
karbonmonoksid på eksporterte sigaretter bør omfattes 
av overgangsordninger, slik at det blir bedre tid til å 
endre varespesifikasjonene og fastsette internasjonalt 
anerkjente standarder.

18) Det bør også fastsettes overgangsperioder for andre 
bestemmelser i dette direktiv for å gjøre det mulig å 
foreta de nødvendig endringer i framstillingen og for 
å tømme lagrene, særlig av andre varer enn sigaretter. 

Bruk av ikke-avtakbare etiketter bør tillates for å lette 
innføringen av merkingskravene i dette direktiv.

19) Presentasjonen av advarsler og angivelsen av innhold 
varierer fortsatt fra medlemsstat til medlemsstat. Dermed 
får kanskje forbrukerne i én medlemsstat mer informasjon 
om risikoene knyttet til tobakksvarer enn i en annen. Slike 
forskjeller er uakseptable og kan skape handelshindringer 
og vanskeliggjøre virkemåten til det indre marked for 
tobakksvarer, og bør fjernes. Det er derfor nødvendig å 
styrke og tydeliggjøre gjeldende lovgivning og samtidig 
sikre et høyt nivå for helsevern.

20) Partier med tobakksvarer bør merkes for å sikre at varene 
kan spores med sikte på å kontrollere at bestemmelsene i 
dette direktiv overholdes.

21) De direkte og indirekte sosioøkonomiske kostnadene 
ved aktiv og passiv røyking bør vurderes regelmessig og 
gjøres tilgjengelige for offentligheten innenfor rammen 
av de relevante fellesskapsprogrammer.

22) Situasjonen i medlemsstatene varierer med hensyn til 
hvilke ingredienser og tilsetningsstoffer som brukes ved 
framstillingen av tobakksvarer. I flere medlemsstater 
finnes det verken gjeldende lovgivning eller frivillige 
avtaler om disse stoffene. Flere av medlemsstatene 
der det finnes lovgivning eller frivillige avtaler, får 
ingen opplysinger fra tobakksvareprodusentene om i 
hvilke mengder slike ingredienser og tilsetningsstoffer 
forekommer i den enkelte tobakksvare. En tilnærming av 
tiltakene på dette område bør gjennomføres for å oppnå 
større åpenhet.

23) Mangelen på opplysninger kombinert med mangelen 
på toksikologiske data gjør det umulig for de berørte 
myndigheter i medlemsstatene å vurdere tobakksvarenes 
giftighet og den faren de representerer for forbrukerne 
på en meningsfylt måte. Dette er ikke i samsvar med 
Fellesskapets forpliktelse til å sikre et høyt nivå for vern 
av menneskers helse.

24) Medlemsstatene bør kunne vedta slike strengere regler 
for tobakksvarer som de anser som nødvendige for å 
verne folkehelsen, såframt disse reglene ikke er i strid 
med reglene i dette direktiv og traktatens bestemmelser 
overholdes.

25) I påvente av fastsettelsen av den felles ingredienslisten 
omhandlet i artikkel 12 kan medlemsstatene forby 
bruk av ingredienser som har som virkning å forsterke 
tobakksvarenes avhengighetsskapende egenskaper, fordi 
bruk av slike ingredienser kan undergrave grenseverdiene 
for nikotininnhold fastsatt i dette direktiv.
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26) Det er påvist at tobakksvarer inneholder og avgir mange 
skadelige stoffer og kjente kreftframkallende stoffer som 
er helsefarlige for mennesker ved forbrenning. I de senere 
år er det også påvist at passiv røyking er farlig, særlig 
for ufødte barn og spedbarn, og at det kan forårsake 
eller forverre åndedrettsproblemer hos personer som 
innånder røyken. Dessuten er 80 % av dem som begynner 
å røyke i Fellesskapet, under 18 år. Det bør sikres 
størst mulig åpenhet i forbindelse med opplysninger om 
disse varene, samtidig som det tas behørig hensyn til 
tobakksvareprodusentenes kommersielle rettigheter og 
immaterialrettigheter.

27) Bruk på tobakksvarepakninger av uttrykk som «low 
tar», «light», «ultra-light», «mild», av visse betegnelser 
eller bilder eller av visse figurer eller andre tegn, kan 
villede forbrukere til å tro at slike produkter er mindre 
farlige og føre til endringer i forbruket. Røykevaner og 
avhengighet, ikke bare innholdet av visse stoffer i varen 
før konsum, har også betydning for hvor stor mengde 
stoffer som innåndes. Dette faktum framkommer ikke 
ved bruk av slike uttrykk, noe som kan undergrave 
merkingskravene i dette direktiv. Av hensyn til det indre 
markeds virkemåte og på bakgrunn av utviklingen av de 
foreslåtte internasjonale regler bør slik bruk forbys på 
fellesskapsplan, samtidig som det må gis tilstrekkelig tid 
til å innføre denne regel.

28) Ved direktiv 89/622/EØF ble salg av visse typer tobakk 
til bruk i munnen forbudt i Fellesskapet. Ved artikkel 151 
i tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige 
gis kongeriket Sverige unntak fra nevnte direktivs 
bestemmelser om dette.

29) Den tekniske og vitenskapelige utvikling på området 
tobakksvarer gjør det nødvendig med en regelmessig 
revurdering av bestemmelsene i dette direktiv og 
medlemsstatenes anvendelse av det. Det bør derfor 
fastsettes en framgangsmåte for utarbeiding ved 
Kommisjonen av regelmessige rapporter basert på 
vitenskapelige og tekniske data. Visse data bør undersøkes 
særlig nøye i denne sammenheng.

30) I forbindelse med fastsettelsen av grenseverdiene bør 
det vurderes om det er hensiktsmessig på et senere 
tidspunkt å redusere de fastsatte grenseverdiene og om 
det eventuelt er en sammenheng mellom dem, samt 
om det bør utarbeides tilsvarende standarder for andre 
produkter enn sigaretter, særlig rulletobakk.

31) Når det gjelder andre tobakksvarer enn sigaretter, er 
det nødvendig å utvikle standarder og målemetoder på 
fellesskapsplan, og Kommisjonen bør oppfordres til å 
legge fram egnede forslag for dette formål.

32) Når det gjelder andre ingredienser, herunder 
tilsetningsstoffer, bør det vurderes å utarbeide en felles 
liste med tanke på senere harmonisering.

33) Størrelsen på det indre marked for tobakksvarer og 
den økende tendens blant tobakksvareprodusentene til 
å konsentrere framstillingen for hele Fellesskapet til 
et fåtall produksjonsanlegg i medlemsstatene, gjør at 
lovgivningmessige tiltak for å sikre virkemåten til det 
indre marked for tobakksvarer, heller bør gjennomføres 
på fellesskapsplan enn på nasjonalt plan.

34) Virkemåten til den felles markedsordning for råtobakk vil 
bli tatt opp i en rapport som Kommisjonen skal legge fram 
for Europaparlamentet og Rådet i 2002(1). Kommisjonen 
har opplyst at rapporten også vil behandle spørsmålet om 
hvordan hensynet til folkehelsen, herunder standardene 
fastsatt i dette direktiv, kan innarbeides i Fellesskapets 
politikk på andre områder, slik det kreves i traktatens 
artikkel 152.

35) Ved anvendelsen av dette direktiv bør det fastsettes 
tidsfrister som på den ene side gjør det mulig så 
effektivt som mulig å fullføre omleggingsprosessen 
som ble innledet ved direktiv 90/239/EØF, og på den 
annen side gir forbrukere og produsenter muligheten 
til å tilpasse seg til varer med lavere tjære-, nikotin- og 
karbonmonoksidinnhold.

36) 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(2).

37) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding og 
anvendelse av direktivene oppført i vedlegg II —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å tilnærme medlemsstatenes 
lover og forskrifter om høyeste tillatte tjære-, nikotin- og 
karbonmonoksidinnhold i sigaretter og de helseadvarsler 
og andre opplysninger som skal finnes på tobakksvarenes 
enhetspakninger samt visse tiltak om ingredienser i og 
beskrivelser av tobakksvarer, idet det tas utgangspunkt i et 
høyt nivå for helsevern.

(1)  Artikkel 26 i rådsforordning (EØF) nr. 2075/92 av 30. juni 1992 om en 
felles markedsordning for råtobakk (EFT L 215 av 30.7.1992, s. 70), sist 
endret ved forordning (EF) nr. 1636/98 av 20. juli 1998 (EFT L 210 av 
28.7.1998, s. 23).

(2)  EFT L 184 av 17.7.99, s. 23.
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Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «tobakksvarer»: varer som er beregnet på å røykes, snuses, 
suges eller tygges, såframt de, eventuelt bare delvis, er 
laget av tobakk, og uansett om de er genmodifiserte eller 
ikke,

2. «tjære»: nikotinfritt anhydridkondensat av ufiltrert røyk,

3. «nikotin»: nikotinalkaloider,

4. «tobakk til bruk i munnen»: alle varer beregnet på bruk i 
munnen, med unntak av dem som er beregnet på å røykes 
eller tygges, laget helt eller delvis av tobakk, i form av 
pulver eller fine partikler eller i enhver kombinasjon av 
disse formene, særlig i porsjonsposer eller i porøse poser, 
eller i en form som ligner et næringsmiddel.

5. «ingrediens»: ethvert stoff eller enhver bestanddel, unntatt 
tobakksblader og andre naturlige eller ubearbeidede deler 
av tobakksplanten, som brukes ved framstilling eller 
tilberedning av tobakksvarer og også finnes i det ferdige 
produkt, i uendret eller endret form, herunder papir, filter, 
trykkfarger og klebemidler.

Artikkel 3

Grenseverdier for tjære-, nikotin- og karbonmonoksid-
innhold i sigaretter

1. Fra 1. januar 2004 skal sigaretter som frigis for fri 
omsetning, markedsføres eller framstilles i medlemsstatene, 
ikke inneholde mer enn:

— 10 mg tjære per sigarett,

— 1 mg nikotin per sigarett,

— 10 mg karbonmonoksid per sigarett.

2. Når det gjelder sigaretter som framstilles i, men 
eksporteres fra Det europeiske fellesskap, kan medlemsstatene 
som unntak fra datoen nevnt i nr. 1 anvende grenseverdiene 
fastsatt i denne artikkel fra 1. januar 2005, men de skal under 
alle omstendigheter anvende dem senest fra 1. januar 2007.

3. For Hellas skal som midlertidig unntak datoen nevnt 
i nr. 1 for anvendelsen av grenseverdiene for tjæreinnhold i 
sigaretter framstilt og markedsført på gresk territorium være 
1. januar 2007.

Artikkel 4

Målemetoder

1. Tjære-, nikotin- og karbonmonoksidinnholdet i sigaretter 
skal måles i henhold til standarden ISO 4387 for tjære, 
ISO 10315 for nikotin og ISO 8454 for karbonmonoksid.

Nøyaktigheten av tjære- og nikotinangivelsene på pakningene 
skal verifiseres i samsvar med standarden ISO 8243.

2. Prøvingene omhandlet i nr. 1 skal utføres eller verifiseres 
av prøvingslaboratorier som er godkjente og overvåkes av 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

Medlemsstatene skal innen 30. september 2002 og etter enhver 
endring oversende Kommisjonen en liste over godkjente 
laboratorier med opplysninger om hvilke kriterier som er lagt 
til grunn for godkjenningen og hvilke overvåkingsmetoder 
som er anvendt.

3. Medlemsstatene kan også kreve at produsenter eller 
importører av tobakksvarer utfører enhver annen prøving som 
vedkommende nasjonale myndigheter har fastsatt, med sikte 
på, for hvert enkelt varenavn eller hver enkelt tobakksvaretype, 
å vurdere innholdet av andre stoffer som disse tobakksvarene 
avgir og for å vurdere disse stoffenes helsevirkninger, herunder 
deres avhengighetsskapende egenskaper. Medlemsstatene 
kan også kreve at slike prøvinger utføres eller verifiseres i 
godkjente prøvingslaboratorier som fastsatt i nr. 2.

4. Resultatene av prøvingene utført i samsvar med nr. 3 skal 
årlig framlegges for vedkommende nasjonale myndigheter. 
Medlemsstatene kan fastsette at prøvingsresultatene 
skal framlegges med lengre tidsintervaller dersom 
varespesifikasjonene ikke er endret. Medlemsstatene skal 
underrettes om endringer i slike varespesifikasjoner.

For å informere forbrukerne skal medlemsstatene på enhver 
egnet måte sikre spredningen av opplysninger framlagt i 
samsvar med denne artikkel, idet det om nødvendig tas hensyn 
til opplysninger som utgjør en forretningshemmelighet.

5. Medlemsstatene skal hvert år oversende Kommisjonen 
alle data og opplysninger som er framlagt i samsvar med 
denne artikkel, og Kommisjonen skal ta hensyn til disse ved 
utarbeidingen av rapporten omhandlet i artikkel 11.

Artikkel 5

Merking

1. Opplysningene om tjære-, nikotin- og 
karbonmonoksidinnholdet i sigaretter målt i samsvar med 
artikkel 4 skal trykkes på en av sigarettpakkens sider på det/de 
offisielle språk i den medlemsstat der varen markedsføres, slik 
at minst 10 % av den overflate som benyttes, er dekket.

Prosentandelen skal økes til 12 % for medlemsstater med to 
offisielle språk, og til 15 % for medlemsstater med tre offisielle 
språk.

2. Hver enhetspakning med tobakksvarer, unntatt tobakk til 
bruk i munnen og andre røykfrie tobakksvarer, må være merket 
med følgende advarsler:
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a) generelle advarsler:

1. «Røyking dreper/Røyking kan drepe» eller

2. «Røyking er svært skadelig for deg og dine 
omgivelser».

 Disse generelle advarslene skal alterneres på en måte som 
sikrer at hver av dem vises regelmessig. Advarselen skal 
trykkes på den mest iøynefallende siden av enhetspakningen 
og på eventuell ytre emballasje, unntatt på gjennomsiktig 
emballasje som brukes ved detaljsalg av varen, og

b) en tilleggsadvarsel fra listen i vedlegg I.

 Disse tilleggsadvarslene skal alterneres på en måte som 
sikrer at hver av dem vises regelmessig.

 Advarselen skal trykkes på den andre mest iøynefallende 
siden av enhetspakningen og på eventuell ytre emballasje, 
unntatt på gjennomsiktig emballasje som brukes ved 
detaljsalg av varen.

Medlemsstatene kan bestemme hvor på sidene advarslene skal 
plasseres av hensyn til språklige krav.

3. Kommisjonen skal så snart det er praktisk mulig, og 
under alle omstendigheter innen 31. desember 2002, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2 vedta regler for bruk 
av fargefotografier eller andre illustrasjoner for å anskueliggjøre 
eller forklare virkningene av røyking på helsen for å sikre at 
bestemmelsene om det indre markeds bestemmelser ikke 
undergraves.

Dersom medlemsstatene krever tilleggsadvarsler i form av 
fargefotografier eller andre illustrasjoner, skal disse være i 
samsvar med ovennevnte regler.

4. Tobakksvarer til bruk i munnen, dersom markedsføring 
av slike produkter er tillatt i henhold til artikkel 8, og røykfrie 
tobakksvarer skal være merket med følgende advarsel: 

«Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er 
avhengighetsskapende.»

Denne advarselen skal trykkes på den mest iøynefallende siden 
av enhetspakningen og på eventuell ytre emballasje, unntatt 
gjennomsiktig emballasje som brukes ved detaljsalg av varen.

Medlemsstatene kan bestemme hvor på siden advarselen skal 
plasseres av hensyn til språklige krav.

5. Den generelle advarselen som kreves etter nr. 2 bokstav a) 
og advarselen for røykfrie tobakksvarer og tobakksvarer til 
bruk i munnen som omhandlet i nr. 4, skal dekke minst 30 % 
av den siden av tobakksvarens enhetspakning som den trykkes 
på. Andelen skal økes til 32 % for medlemsstater med to 
offisielle språk, og til 35 % for medlemsstater med tre offisielle 
språk. Tilleggsadvarselen nevnt i nr. 2 bokstav b) skal dekke 
minst 40 % av den siden av tobakksvarens enhetspakning som 

den trykkes på. Andelen skal økes til 45 % for medlemsstater 
med to offisielle språk, og til 50 % for medlemsstater med tre 
offisielle språk.

Når det gjelder enhetspakninger beregnet på andre produkter 
enn sigaretter der den mest iøynefallende siden er større enn 
75 cm2, skal advarslene nevnt i nr. 2 dekke minst 22,5 cm2 av 
hver side. Området skal økes til 24 cm2 for medlemsstater med 
to offisielle språk, og til 26,25 cm2 for medlemsstater med tre 
offisielle språk.

6. Advarslene og innholdsopplysningene som kreves etter 
denne artikkel, skal være:

a) trykt med svart fet skrift med skrifttypen Helvetica på hvit 
bakgrunn. Av hensyn til språklige krav skal medlemsstatene 
ha rett til å fastsette skrifttypens punktstørrelse, forutsatt at 
skriftstørrelsen som er angitt i medlemsstatenes lovgivning, 
er av en slik art at den dekker mest mulig av området som 
er satt av til den aktuelle teksten,

b) trykt med små bokstaver, unntatt første bokstav i teksten 
og når det er nødvendig av grammatiske grunner,

c) midtstilt på det området teksten skal trykkes på, og være 
parallell med pakningens øvre kant,

d) for andre varer enn dem som er nevnt i nr. 4, omgitt av en 
svart ramme med en bredde på minst 3 mm og høyst 4 mm 
som på ingen måte forstyrrer teksten i advarselen eller de 
angitte opplysningene,

e) trykt på det eller de offisielle språk i den medlemsstat der 
varen markedsføres.

7. Det skal være forbudt å trykke tekstene som kreves etter 
denne artikkel på enhetspakningens avgiftsmerke. De trykte 
tekstene skal ikke kunne fjernes eller slettes, og skal på ingen 
måte skjules, tildekkes eller forstyrres av andre påskrifter eller 
av bilder eller ved at pakken åpnes. For andre tobakksvarer 
enn sigaretter kan tekstene påføres med selvklebende etiketter, 
forutsatt at disse ikke kan fjernes.

8. Medlemsstatene kan fastsette at advarslene nevnt i nr. 2 
og 4 skal være ledsaget av en henvisning, utenfor rammen 
beregnet på advarselen, til den myndighet som er avsender av 
advarselen.

9. For å sikre at produkter kan identifiseres og spores, skal 
tobakksvaren merkes på egnet måte med partinummer eller 
tilsvarende på enhetspakningen slik at framstillingssted og 
framstillingstidspunkt kan fastslås.

De tekniske tiltakene for å anvende denne bestemmelse skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 6

Ytterligere opplysninger om varen

1. Medlemsstatene skal kreve av produsenter og importører 
av tobakksvarer at de oversender en liste, ordnet etter merke og 
type, over alle ingredienser som er brukt, og i hvilke mengder, 
ved framstillingen av tobakksvarene.
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Listen skal være ledsaget av en erklæring om grunnene til at de 
aktuelle ingrediensene inngår i disse tobakksproduktene. Den 
skal opplyse om ingrediensenes funksjon og kategori. Listen 
skal også inneholde de toksikologiske data som produsenten 
eller importøren har til rådighet om disse ingrediensene, både 
før og etter forbrenning, alt etter hva som er relevant, med særlig 
vekt på helsevirkningene, herunder avhengighetsskapende 
virkninger. Alle ingredienser som inngår i varen, skal oppføres 
på listen i fallende orden etter vekt.

Opplysningene nevnt i første ledd skal oversendes årlig, første 
gang innen 31. desember 2002.

2. For å informere forbrukerne skal medlemsstatene på 
enhver egnet måte sikre spredningen av opplysninger framlagt i 
samsvar med denne artikkel. Det skal likevel tas behørig hensyn 
til vern av opplysninger om særlige produktsammensetninger 
som utgjør en forretningshemmelighet.

3. Medlemsstatene skal sikre at ingredienslisten for hver 
vare offentliggjøres med angivelse av tjære-, nikotin- og 
karbonmonoksidinnholdet.

4. Medlemsstatene skal hvert år oversende Kommisjonen 
alle data og opplysninger omhandlet i denne artikkel, og 
Kommisjonen skal ta hensyn til disse ved utarbeidingen av 
rapporten omhandlet i artikkel 11.

Artikkel 7

Varebeskrivelser

Med virkning fra 30. september 2003 og uten at artikkel 5 
nr. 1 berøres, skal tekster, navn, varemerker og figurative eller 
andre merker som gir inntrykk av at en bestemt tobakksvare 
er mindre skadelig enn andre, ikke brukes på emballasje for 
tobakksvarer.

Artikkel 8

Tobakk til bruk i munnen

Medlemsstatene skal forby omsetning av tobakk til bruk i 
munnen, med forbehold for artikkel 151 i tiltredelsesakten for 
Østerrike, Finland og Sverige.

Artikkel 9

Tilpasninger

Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 10 nr. 2 tilpasse følgende til den vitenskapelige og 
tekniske utvikling:

a) målemetodene fastsatt i artikkel 4 og definisjonene knyttet 
til dem,

b) helseadvarslene som enhetspakninger med tobakksvarer 
skal merkes med i samsvar med vedlegg I, og med hvilken 
hyppighet helseadvarslene skal alterneres,

c) merkingen av tobakksvarene for identifiserings- og 
sporingsformål.

Artikkel 10

Framgangsmåte med forskriftskomité

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 tre måneder.

3. Komiteen vedtar sin forretningsorden.

Artikkel 11

Rapport

Kommisjonen skal innen 31. desember 2004 og deretter 
annethvert år legge fram for Europaparlamentet, Rådet og Den 
økonomiske og sosiale komité en rapport om anvendelsen av 
dette direktiv.

Ved utarbeidingen av rapporten nevnt i første ledd skal 
Kommisjonen bistås av vitenskapelig og teknisk sakkyndige 
for å sikre at den råder over alle nødvendige opplysninger som 
er tilgjengelige.

Når den første rapporten legges fram, skal Kommisjonen særlig 
angi hvilke deler som bør gjennomgås på ny eller bearbeides 
ytterligere i lys av utviklingen når det gjelder vitenskapelig 
og teknisk kunnskap, herunder utarbeidingen av internasjonalt 
anerkjente regler og standarder for varer, og den skal vie særlig 
oppmerksomhet til følgende:

— en mulig senere reduksjon av grenseverdiene fastsatt i 
artikkel 3 nr. 1,

— eventuelle forbindelser mellom grenseverdiene,

— forbedringer av helseadvarslene med hensyn til størrelse, 
plassering og ordlyd,

— nye vitenskapelige og tekniske opplysninger når det 
gjelder å merke sigarettpakningene og å forsyne dem med 
fotografier eller andre illustrasjoner som anskueliggjør 
eller forklarer virkningene av røyking på helsen,

— metoder for å vurdere og utarbeide regler angående 
eksponering for giftige stoffer og skadevirkninger på en 
mer realistisk måte,

— vurdering av de avhengighetsskapende virkningene som 
disse ingrediensene kan gi,

— vurdering av tobakksvarer som muligens gir mindre 
skadevirkninger,

— utviklingen av standardiserte prøvingsmetoder som gjør 
det mulig å måle innholdet av andre bestanddeler enn 
tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigarettrøyk,

— toksikologiske data som bør kreves av produsenter om 
ingredienser og måten disse bør prøves på for å gjøre det 
mulig for offentlige helsemyndigheter å vurdere bruken av 
dem,

— utvikling av standarder for andre varer enn sigaretter, 
særlig rulletobakk.
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Rapporten skal også undersøke forbindelsen mellom 
merkingskravene fastsatt i artikkel 5 og forbrukeratferd. 
Rapporten skal være vedlagt eventuelle forslag til endringer 
av dette direktiv som Kommisjonen anser som nødvendige for 
å tilpasse det til utviklingen som har funnet sted på området 
tobakksvarer, i den grad dette er nødvendig for det indre 
markeds opprettelse og virkemåte, og for å ta hensyn til enhver 
ny utvikling basert på vitenskapelige fakta og utviklingen med 
hensyn til internasjonalt anerkjente varestandarder.

Artikkel 12

Felles liste over ingredienser

Innenfor rammen av den første rapporten nevnt i artikkel 11 
og av hensyn til det indre markeds virkemåte oppfordres 
Kommisjonen til innen 31. desember 2004 å legge fram et 
forslag, på grunnlag av opplysningene omhandlet i artikkel 6, 
om en felles liste over tillatte ingredienser i tobakksvarer som 
bl.a. tar hensyn til deres avhengighetsskapende egenskaper.

Artikkel 13

Import, salg og forbruk av tobakksvarer

1. Medlemsstatene kan ikke av grunner knyttet til 
begrensningen av tjære-, nikotin- eller karbonmonoksidinnholdet 
i sigaretter eller til helseadvarsler og andre opplysninger eller 
til andre krav i dette direktiv forby eller begrense import, salg 
eller forbruk av tobakksvarer som er i samsvar med dette 
direktiv, med unntak av tiltak som treffes for å verifisere 
dataene omhandlet i artikkel 4.

2. Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til i 
samsvar med traktaten å beholde eller innføre strengere regler 
for framstilling, import, salg og forbruk av tobakksvarer som 
de anser som nødvendige for å verne folkehelsen, forutsatt at 
disse reglene ikke strider mot reglene fastsatt i dette direktiv.

3. Medlemsstatene kan særlig, i påvente av utarbeidingen 
av den felles listen over ingredienser nevnt i artikkel 12, forby 
bruken av ingredienser som forsterker tobakksprodukters 
avhengighetsskapende egenskaper.

Artikkel 14

Gjennomføring

1. Uten at første ledd i artikkel 15 berøres, skal 
medlemsstatene innen 30. september 2002 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

2. Varer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette 
direktiv, kan fortsatt markedsføres i ett år etter datoen angitt i 
nr. 1.

3. Som unntak fra nr. 2 kan andre varer enn sigaretter som 
ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, fortsatt 
markedsføres i to år etter datoen angitt i nr. 1.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de nasjonale lover og forskrifter som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

Artikkel 15

Oppheving

Direktiv 89/622/EØF og 90/239/EØF oppheves, uten at det 
berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene 
for innarbeiding og anvendelse av direktivene oppført i 
vedlegg II.

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg III.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 5. juni 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE L. ENGQVIST

 President Formann
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VEDLEGG I

Liste over tilleggsadvarsler

(omhandlet i artikkel 5 nr. 2 bokstav b)

1. Røykere dør for tidlig.

2. Røyking fører til forkalking av årene og kan forårsake hjerteinfarkt og slag.

3. Røyking fører til dødelig lungekreft.

4. Røyking under svangerskapet er skadelig for barnet.

5. Beskytt barna: ikke la dem puste inn din røyk.

6. Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke.

7. Røyking er sterkt avhengighetsskapende – ikke begynn.

8. Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for dødelige hjerte- og lungesykdommer.

9. Røyking kan føre til en langsom og smertefull død.

10. Søk hjelp for å slutte å røyke: (telefonnummer/postadresse/Internett-adresse/spør din lege/ditt apotek til råds).

11. Røyking kan redusere blodgjennomstrømningen og føre til impotens.

12. Røyking fører til tidlig aldring av huden.

13. Røyking kan redusere sædkvaliteten og reduserer fruktbarheten.

14. Røyk inneholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og hydrogencyanid.

VEDLEGG II

Frister for innarbeiding og anvendelse av opphevede direktiver

(omhandlet i artikkel 15)

Direktiv Frister for innarbeiding Frister for anvendelse

89/622/EØF (EFT L 359 av 8.12.1989, s. 1)

90/239/EØF (EFT L 137 av 30.5.1990, s. 36)

92/41/EØF (EFT L 158 av 11.6.1992, s. 30)

1. juli 1990

18. november 1992

1. juli 1992

31. desember 1991

31. desember 1992

31. desember 1993

31. desember 1992 (1)

31. desember 1997 (1)

31. desember 1992 (2)

31. desember 1998 (2)

31. desember 2000 (2)

31. desember 2006 (2)

1. juli 1992

1. januar 1994

31. desember 1994

(1) For alle medlemsstater unntatt Hellas.
(2) Unntak gjelder bare Hellas.
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VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

Dette direktiv
Direktiv 89/622/EØF, sist endret ved 

direktiv 92/41/EØF
Direktiv 90/239/EØF

Artikkel 1 Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 2 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 4 nr. 1 første ledd Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 og 4

Artikkel 4 nr. 1 annet ledd Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 4 nr. 2-5

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 5 nr. 2 første ledd Artikkel 4 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) Vedlegg I

Artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav b) Artikkel 4 nr. 2a bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd

Artikkel 5 nr. 4

Artikkel 5 nr. 5 første ledd Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 5 nr. 5 annet ledd Artikkel 4 nr. 4

Artikkel 5 nr. 6

Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 4 nr. 5
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11.11.2004 Nr. 56/133EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BESLUTNING nr. 179

av 18. april 2000

om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113-E 118 og E 125-E 127)(*)

(2002/154/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR 
VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer 
som flytter innenfor Fellesskapet(), som pålegger Den administrative kommisjon å behandle alle 
administrative spørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 
og senere forordninger,

under henvisning til artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72(1) om regler for gjennomføring 
av forordning (EØF) nr. 1408/71, som pålegger Den administrative kommisjon å utarbeide blankettene 
til de attester, bekreftelser, erklæringer, henvendelser og andre dokumenter som er nødvendige for 
anvendelsen av forordningene,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1606/98(2) om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 574/72 med henblikk på å utvide dem til å omfatte særordninger for tjenestemenn,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 307/1999(3) om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
(EØF) nr. 547/72 med henblikk på å utvide dem til å omfatte studenter, og

ut fra følgende betraktninger:

Det er nødvendig å endre beslutning nr. 153(4) og nr. 168(5) med hensyn til de blanketter som skal 
benyttes ved anvendelsen av forordningene.

Blankettene bør også tilpasses for å ta hensyn til endringer som er innført gjennom medlemsstatenes 
nasjonale lovgivning.

2004/EØS/56/18

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 25.2.2002, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2003 av 
31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 
10.4.2003, s. 14.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 av 27.3.1972, s.  1.
(3) EFT L 209 av 25.7.1998, s. 1.
(4) EFT L 38 av 12.2.1999, s. 1.
(5) EFT L 244 av 19.9.1994, s. 22.
(6) EFT L 195 av 11.7.1998, s. 37.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/134 11.11.2004

Vedlegg VI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, endret ved 
protokoll av 17. mars 1993, gjennomfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 innenfor Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Ved beslutning truffet av EØS-komiteen vil de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72, bli tilpasset og anvendt innenfor Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

Av praktiske grunner bør det benyttes identiske blanketter innenfor Fellesskapet og Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde.

Språket som blankettene skal utstedes på, er fastsatt i Den administrative kommisjons rekommandasjon 
nr. 15 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Blankett E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125 og E 126, som er gjengitt i beslutning nr. 153, og 
blankett E 127, som er gjengitt i beslutning nr. 168, skal erstattes med vedlagte blanketter.

2. De kompetente myndigheter i medlemsstatene skal stille vedlagte blanketter til rådighet for berørte 
parter (berettigede personer, institusjoner, arbeidsgivere osv.).

3. Hver blankett skal foreligge på Fellesskapets offisielle språk og være slik utformet at de ulike 
språkversjoner er helt sammenfallende, slik at enhver mottaker (berettiget person, institusjon, 
arbeidsgiver osv.) kan motta en blankett som er trykt på vedkommendes eget språk.

4. Denne beslutning får anvendelse fra den første dag i måneden etter at den er kunngjort i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 

 President for Den administrative kommisjon
 Sebastião PINTO PIZARRO



 

          Se veiledningen på side 2 og 3DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
Forordninger om trygd 
                     EØS*   

 
 

ATTEST FOR RETT TIL NATURALYTELSER UNDER OPPHOLD I EN MEDLEMSSTAT 

Forordning 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22.a; art. 22.3; art. 31.a; art. 34.a 
Forordning 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 og 3 

 
 

  Arbeidstaker    Pensjonist (ordning for arbeidstakere)    Student 
    
 

 Selvstendig næringsdrivende    Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)    Andre 

  

 
1 
 

 (Etternavn(1a), tidligere navn (1a), D.N.I.(2a), adresse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Identifikasjonsnummer(2b)........................................................... ......................                  Fødselsdato ............................................................. 

 
 

2  Familiemedlemmer(3)     

2.1 Etternavn(1a) Fornavn Tidligere navn Fødselsdato Identifikasjonsnummer(2b) 

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Fast adresse(2)(4) .............................................................................................................................................................................................  

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

  

3  Ovennevnte personer har rett til naturalytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel. 

 Slike ytelser kan gis 

3.1 (5)    fra (dato)   .................................................. ................  til og med (dato) ................................................................................  

3.2 (5)    fra (dato)         ....... ...................................................................................................................................................................................  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
 



 

 

    

 
4  Kompetent institusjon 

4.1 Navn    ..............................................................................................      Kodenummer(6)     ................................................................ 

4.2 Adresse(2)   ...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

4.3 Stempel 

  4.4  Dato .............................................................. 

  4.5  Underskrift 

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

 

4.6 Gyldig fra   ...............................  til .............................. 4.10 Gyldig fra .............................  til ................................ 

4.7 Stempel  4.8   Dato 4.11 Stempel  4.12      Dato 

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

    4.9   Undirskrift      4.13      Undirskrift 

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

 

5  Kompetent fransk institusjon for ulykker som selvstendig næringsdrivende bønder har pådratt seg utenfor arbeidet 

5.1 Navn                      ...............................................................................................     Kodenummer(6)     ................................................................ 

5.2 Adresse(2)         ................................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

5.3 Stempel 

  5.4  Dato    ......................................................... 

  5.5  Undirskrift 

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

 

VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv 
om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

Den kompetente institusjon eller eventuelt institusjonen på bostedet til pensjonisten eller til arbeidstakerens/den selvstendig næringsdrivendes familiemedlem 
skal fylle ut blanketten og sende den til vedkommende person, eller til institusjonen på oppholdsstedet dersom blanketten utstedes etter anmodning fra denne 
institusjonen. Ved opphold i Det forente kongerike er denne blanketten ikke nødvendig. 

Opplysninger for medlemmet i trygdeordningen og vedkommendes familiemedlemmer 

a) Denne attest gir 
— ved øyeblikkelig behov arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende, studenten eller et annet medlem i trygdeordningen og vedkommendes 

familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den kompetente stat, og 
— pensjonisten og vedkommendes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den der de til vanlig 

er bosatt, 
rett til å oppnå naturalytelser fra trygdeorganer i oppholdsstaten ved sykdom, kroniske sykdommer eller svangerskap og fødsel samt,på midlertidig basis, 
ved yrkesskade og yrkessykdom. Denne attest gir imidlertid ikke rett til naturalytelser dersom formålet med reisen er å motta medisinsk behandling i 
utlandet. 

b) Dersom en av de nevnte personer får behov for ytelser, herunder sykehusinnleggelse, skal denne attest framlegges for trygdeorganet i oppholdsstaten, 
dvs.: 

 i Belgia, en «mutualité» (sykekasse) etter eget valg, 

 i Danmark, den kompetente «amtskommune» (fylkesadministrasjon). I København kommune: «Magistraten» (kommuneadministrasjonen). I 
Frederiksberg kommune: «Frederiksberg kommunalbestyrelse» (kommuneadministrasjonen). Hjelp fra lege, tannlege eller apotek kan søkes uten at det 
er tatt kontakt med nevnte institusjoner på forhånd. Blanketten må framlegges ved hvert krav om ytelser. Opplysninger om leger og tannleger som kan 
benyttes, kan fås fra den lokale «social- og sundhedsforvaltning» (de lokale sosial- og helsemyndigheter), 

 i Tyskland, en sykekasse etter eget valg, 

 i Hellas, som hovedregel det regionale eller lokale kontor av instituttet for trygd (IKA), som utsteder en helsebok til vedkommende person; uten denne 
tilstås ikke naturalytelser, 

 
 
 
 
 
 

② 
 
 



 

    

i Spania, lege- og sykehustjenester tilknyttet den spanske offentlige syketrygdordningen. En kopi av blanketten skal framlegges sammen med originalen, 

i Frankrike, «Caisse primaire d’assurance-maladie» (den lokale sykekassen), 

i Irland, «Health Board» (trygdeforvaltningen) i det området der kravet om ytelse fremmes, 

i Italia, «Unità sanitaria locale» (USL, den lokale avdeling av helseforvaltningen) med ansvar for vedkommende område; for sjøfolk og flybesetninger i 
sivil luftfart, «Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima o aerea» (helsedepartementet, den kompetente sykekasse for handelsflåten eller den 
sivile luftfart), 

i Luxembourg, «Caisse de maladie des ouvriers» (nasjonal sykekasse for arbeidere) 

i Nederland, «ANOZ Verzekeringen» (Nederlands alminnelige gjensidige sykekasse), Utrecht. Hjelp fra lege, tannlege og apotek kan søkes uten at 
ANOZ Verzekeringen er kontaktet på forhånd dersom sykehusinnleggelse er nødvendig; sykehuset sender blankett for innleggelse samt blankett E 111 
til ANOZ Verzekeringen, 

i Østerrike, «Gebietskrankenkasse» (den regionale sykekasse) på oppholdsstedet, 

i Portugal, for fastlandet: «Administração Regional de Saúde» (regional helseadministrasjon) på oppholdsstedet; for Madeira: «Direcção Regional de 
Saúde Pública» (regionalt kontor for folkehelse), Funchal; for Azorene: «Direcção Regional de Saúde» (regionalt helsekontor), Angra do Heroísmo, 

i Finland, lokalkontoret til «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen) dersom det søkes om refusjon for utgifter til medisinsk behandling i den private 
sektor. Naturalytelser kan oppnås ved kommunale helsesentre og offentlige sykehus ved framlegging av denne blanketten, 

i Sverige, «försäkringskassan» (trygdekontoret). Hjelp fra helsetjenesten (sykehus, lege, tannlege osv.) kan søkes uten at det først er tatt kontakt med 
nevnte institusjon, 

i Island, «Tryggingastofnun rikisins», (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik, 

i Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz, 

i Norge, det lokale trygdekontoret. Hjelp fra helsetjenesten kan søkes uten at det er tatt kontakt med nevnte institusjon på forhånd. Blanketten må 
framlegges ved krav om ytelser. 

c) For å motta kontantytelser skal den berørte person innen tre dager etter at arbeidsuførheten inntraff, henvende seg til institusjonen på oppholdsstedet og 
framlegge en underretning om at arbeidet har opphørt, eller, dersom det kreves etter den lovgivning den kompetente institusjon eller institusjonen på 
oppholdsstedet anvender, levere en attest om arbeidsuførhet utstedt av behandlende lege. 
 

FOTNOTER 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 
Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 
For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet ikke lenger er gyldig. 
(2b) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(3) Oppgi bare de familiemedlemmer som skal oppholde seg midlertidig i en annen medlemsstat. 
(4) Oppgis bare dersom familiemedlemmene har en annen adresse enn arbeidstakeren/den selvstendig næringsdrivende eller pensjonisten. 
(5) Disse to punktene utelukker hverandre gjensidig. Angi bare det alternativ som gjelder og sett kryss i tilhørende rute. 
(6) Oppgis dersom det finnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

③ 
 



 

 

 



Se veiledningen på baksiden DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd 
                      EØS* ORDNING FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

ATTEST FOR RETT TIL NATURALYTELSER UNDER OPPHOLD I EN MEDLEMSSTAT 

Forordning 1408/71: art. 22.1.a i; art. 22.3; art. 31.a 
Forordning 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 og 3 

�  Selvstendig næringsdrivende �  Pensjonist (ordning for selvstendig     
næringsdrivende) 

(Etternavn(1a), tidligere navn(1a), fornavn, adresse(2))
1

1.1  Identifikasjonsnummer(2b):                                   ......................................................... Fødselsdato ............................................. 

2  Familiemedlemmer(3)     

2.1  Etternavn(1a) Fornavn Tidligere navn Fødselsdato Identifikasjonsnummer(1b)

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

2.2  Fast adresse(2)(4):  ........................................................................................................................................................ 

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

3  Ovennevnte personer har rett til naturalytelser bare ved sykehusinnleggelse. 

 Slike ytelser kan gis 

3.1 fra (dato)  ................................................................ til og med (dato)  .......................................................................... 

4  Kompetent institusjon     

4.1 Navn  ........................................................................................................... Kodenummer(5):         .............................. 

4.2 Adresse(2):  ................................................................................................................................................................................................ 

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

4.3 Stempel 4.4 Dato ........................................ 

4.5 Underskrift  

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

4.6 Gyldig fra .............................. til ............................... 4.10      Gyldig fra      ......................    til    ..................... 

4.7 Stempel 4.8          Dato 4.11      Stempel      4.12 Dato 

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

 4.9          Underskrift                                           4.13 Underskrift 

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

���

GJE
LDER BARE FOR SYKEHUSIN

NLEGGELSE



 

 

    

 ORDNING FOR SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE    
 

4.14 Gyldig fra  .............................. til ............................... 4.18 Gyldig fra  .......................... til .............................. 

4.15 Stempel  4.16      Dato 4.19 Stempel  4.20        Dato  

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

                       4.17      Underskrift                                      4.21 Underskrift 

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

 
 

VEILEDNING  

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. 

Den kompetente institusjon eller eventuelt institusjonen på bostedet til pensjonisten fyller ut blanketten og sender den til den berørte person eller til 
institusjonen på oppholdsstedet dersom blanketten utstedes etter anmodning fra denne institusjonen. Ved opphold i Det forente kongerike er denne 
blanketten ikke nødvendig. 

Opplysninger for medlemmet av trygdeordningen og vedkommendes familiemedlemmer 

a) Denne attest gir 
— den selvstendig næringsdrivende og dennes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg midlertidig i en annen medlemsstat enn den 

kompetente stat, og 
— en pensjonist som omfattes av ordningen for selvstendig næringsdrivende og dennes familiemedlemmer nevnt i rubrikk 2 som oppholder seg 

midlertidig i en annen medlemsstat enn den der de til vanlig er bosatt, 

rett til å oppnå naturalytelser fra trygdeorganer i oppholdsstaten ved sykehusinnleggelse. 

b) Dersom en av de nevnte personer må innlegges på sykehus, skal denne attesten framlegges for trygdeorganet i oppholdsstaten, dvs.: 
i Danmark, den kompetente «amtskommune» (fylkesadministrasjon). I København kommune: «Magistraten» (kommuneadministrasjonen). I 
Frederiksberg kommune: «Frederiksberg kommunalbestyrelse» (kommuneadministrasjonen). Attesten  må framlegges ved hvert krav om ytelser, 
i Tyskland, en sykekasse etter eget valg, 
i Hellas, det regionale eller lokale kontor av instituttet for trygd (IKA), som utsteder en helsebok til vedkommende person; uten denne tilstås ikke 
naturalytelser, 
i Spania, sykehustjenester tilknyttet den spanske offentlige syketrygordningen. En kopi av attesten skal framlegges sammen med originalen, 
i Frankrike, «Caisse primaire d’assurance-maladie» (den lokale sykekassen), 
i Irland, «Health Board» (trygdeforvaltningen) i det området der kravet om ytelse fremmes, 
i Italia, «Unità sanitaria locale» (USL, den lokale avdeling av helseadministrasjonen) med ansvar for vedkommende område, 
i Luxembourg, «Caisse de maladie des ouvriers» (nasjonal sykekasse for arbeidere), 
i Nederland, «ANOZ Verzekeringen», (Nederlands alminnelige gjensidige sykekasse), Utrecht, 
i Østerrike, «Gebietskrankenkasse» (den regionale sykekasse) på oppholdsstedet, 
i Portugal, for fastlandet: «Administração Regional de Saúde» (regional helseadministrasjon) på oppholdsstedet; for Madeira: «Direcção Regional de 
Saúde Pública» (regionalt kontor for folkehelse), Funchal; for Azorene: «Direcção Regional de Saúde» (regionalt helsekontor), Angra do Heroísmo, 
i Finland, lokalkontoret til «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen) og sykehuset som yter behandlingen. Attesten må framlegges ved hvert krav om 
ytelser, 
i Sverige, «försäkringskassan» (trygdekontoret) på oppholdsstedet, 
i Island, «Tryggingastofnun rikisins», (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik, 
i Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz, 
i Norge, det lokale trygdekontoret på oppholdsstedet. 

 

FOTNOTER 

 (*) EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 
Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia. 
(1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(1b) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(3) Oppgi bare de familiemedlemmer som skal oppholde seg midlertidig i en annen medlemsstat. 
(4) Oppgis bare dersom familiemedlemmene har en annen adresse enn medlemmet i trygdeordningen eller pensjonisten. 
(5) Oppgis dersom det finnes. 

 
 
 
 
 
 
② 



11.11.2004 Nr. 56/311EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende



 

 Se veiledningen på side 2 DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd 

EØS*    

 
SYKEHUSBEHANDLING: MELDING OM INNLEGGELSE OG UTSKRIVING  

Forordning 1408/71: art. 19; art. 22; art. 22.a; art. 22.b; art. 25.1 og 3.i; art. 26; art. 31.a; art. 34.a; art. 34.b; art. 52.a; art. 55.1 
Forordning 574/72: art. 17.6; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 og 3; art. 23; art. 26.3;  

art. 27; art. 28; art. 31.2 og 3; art. 60.5; art. 62.7; art. 63.2 

Denne blankett skal utstedes ved refusjon av naturalytelser på grunnlag av faktiske utgifter. Den skal fylles ut av institusjonen på bostedet eller 
oppholdsstedet, del A som melding om innleggelsen, del B som melding om utskrivingen, og sendes til den kompetente institusjon. Dersom den kompetente
institusjon er en institusjon i Danmark eller Det forente kongerike, er bruk av blanketten ikke nødvendig. 

 1 
 

Kompetent institusjon 

1.1  Navn ..........................................................................................................................................................................................  

1.2  Adresse(2) ..........................................................................................................................................................................................  

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

 

 
  Arbeidstaker   Pensjonist (ordning for arbeidstakere)   Student 

 
  Selvstendig næringsdrivende   Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)   Andre 2 

 
  Arbeidsløs   Pensjonssøker 

 

2.1  Etternavn(2a)     

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

2.2  Fornavn  Tidligere navn(2a) Fødselsdato 

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

2.3  Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 
  .................................................................................................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................................................................................................... 

2.4  Identifikasjonsnummer(2b) .................................................................................................................................................................................... . 

   

3  Familiemedlem innlagt på sykehus 

3.1  Etternavn(2a)     

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

3.2  Fornavn  Tidligere navn Fødselsdato 

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

3.3  Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2)(3) 
  .................................................................................................................................................................................................................................... 

3.4  Identifikasjonsnummer(2b) ...................................................................................................................................................................................... . 

4 Henvisning 

4.1    Deres blankett     ...........................   av (dato)     ............................. (4) 

4.2    Vår blankett E 107 av        .................................................................... (dato) 

A. Melding om innleggelse på sykehus 

5 Personen nevnt              i rubrikk 2               i rubrikk 3 

5.1 ble innlagt                                  .................................... (dato)  

5.2 på(5)           ....................................................................................................................................... 

5.3 på grunn av       sykdom        svangerskap/fødsel      yrkesskade(6) 

  yrkessykdom                     skade i privatlivet(8) 
5.4        Hann Sykehusoppholdet antas å vare til             .................................................................... 

5.5   (9) Underlagsdokumenter eller legeerklæring vedlegges 

 
 
 
 
 

① 



 

 

   

    

 

B. Melding om utskriving fra sykehus 

6 Innleggelse som meldt 

  i vår blankett E 113 av (dato)           ..................................................................... 

  i del A ovenfor 

opphørte (dato)      ............................................................................ 

 

 

 
7 

 
Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 

7.1  Navn ..........................................................................................................................................................................................  

7.2  Adresse(2) ..........................................................................................................................................................................................  

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

7.3  Stempel 

  7.4 Dato              .................................................... 

  7.5  Underskrift 

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

 

 
VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. 

FOTNOTER 

(*) EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 
Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(2b) For spanske statsborgere oppgis nummeret på det spanske nasjonale identitetskortet (D.N.I.) dersom dette finnes, selv om kortet er ikke lenger er 

gyldig, eller passnummer/N.I.F. For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». For medlemmer i Sveriges 
trygdeordning oppgis svensk identifikasjonsnummer. 

(3) Oppgis bare dersom familiemedlemmene har en annen adresse enn den som er oppgitt i rubrikk 2. 
(4) Nummer og utstedelsesdato for blanketten som attesterer medlemmets rett til ytelser. 
(5) Sykehusets navn. 
(6) Dersom pasienten er medlem i Belgias eller Liechtensteins trygdeordning, oppgis arbeidsgiverens navn og adresse i rubrikken nedenfor. 

 

 

Arbeidsgiverens navn eller firma         ........................................................................................................................... 

Adresse(2)    ................................................................................................................................................................................................... 

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

 
(7) Oppgis dersom det er mulig. 
(8) Fylles ut til bruk for franske institusjoner for selvstendig næringsdrivende innen landbruk, og for portugisiske institusjoner. 
(9) Sett kryss i denne ruten dersom det er tilfellet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
② 



 

 Se veiledningen på side 2 DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
Forordninger om trygd 

EØS*    

TILSTÅELSE AV STØRRE NATURALYTELSER 
Forordning 1408/71: art. 19; art. 22; art. 22.a; art. 22.b; art. 24; art. 25.1 og 3.i; art. 26; art. 31.a; art. 34.a; art. 34.b; art. 52.a; art. 55.1 

Forordning 574/72: art. 17.7; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 og 3; art. 23; art. 26.3;  
art. 27; art. 28; art. 31.2 og 3; art. 60.6; art. 62.7; art. 63.2 og 3 

Denne blankett benyttes ved refusjon av naturalytelser på grunnlag av faktiske utgifter. Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet fyller ut del A og 
sender ett eller to eksemplarer av blanketten, avhengig av om saken gjelder punkt 7.1 eller 7.2, til den kompetente institusjon. Dersom den kompetente 
institusjon beslutter ikke å godta at ytelsene tilstås, fyller den ut del B og sender et eksemplar av blanketten tilbake til institusjonen på bostedet eller 
oppholdsstedet. Dersom den kompetente institusjon er en institusjon i Det forente kongerike, er bruk av blanketten ikke påkrevet. 

A. Melding 

1  Kompetent institusjon 

1.1  Navn   ..........................................................................................................................................................................................................

1.2  Adresse(2)   ...................................................................................................................................................................................................

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

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

 

2 (3).   Arbeidstaker   Pensjonist  
       (ordning for arbeidstakere) 

  Student 

    Selvstendig næringsdrivende   Pensjonist 
       (ordning for selvstendig næringsdrivende) 

  Andre 

    Arbeidsløs   Pensjonssøker 
 

2.1  Etternavn(3a)     
  ........................................................................................................................................................................................................................................

2.2  Fornavn Tidligere navn (3a) Fødselsdato 
  ..................................................... .............................................................................................. ..................................................................

2.3  Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 
  .......................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................

2.4  Identifikasjonsnummer(3b)   ............................................................................................................................................................................ 

   
3  Berørt familiemedlem 

3.1  Etternavn(3a)     
  ........................................................................................................................................................................................................................................

3.2  Fornavn Tidligere navn Fødselsdato 
  ..................................................... ............................................................................................. ..................................................................

3.3  Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2)(4) 
  .......................................................................................................................................................................................................................................

3.4  Identifikasjonsnummer(3b)   ............................................................................................................................................................................ 

4  Henvisning 

4.1    Deres blankett            ...................................   av (dato)          ................................................................ (5) 

    Vår blankett E 107 av             ......................................................... (dato) 

5  Våre medisinsk sakkyndige har fastslått at personen nevnt  

  i rubrikk 2                       i rubrikk 3 

5.1    har behov                        har øyeblikkelig behov 

5.2  for følgende ytelser                                     ............................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

5.3  som                                 sannsynligvis     etter gjeldende lovgivning 

..................................................................................................................... (6) 

6    Erklæring fra undersøkende lege følger vedlagt(7) 

7  Ytelsene angitt i punkt 5.2(8) 

7.1    er på grunn av øyeblikkelig behov allerede gitt, dato               ............................................................................... 

7.2    bli gitt dersom vi ikke mottar en begrunnet innsigelse fra Dem innen 15 dager etter oversendelsen av denne melding. 

                                                                                                                     

                                                                                                                      ①



 

 

   

    

 
   8 
 

Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 

8.1  Navn     .................................................................................................................................................................................................... 

8.2  Adresse(2)    .................................................................................................................................................................................................... 

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

8.3  Stempel 

  8.4  Dato  .................................................... 

  8.5  Underskrift 

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

 
B. Begrunnelse for eventuell innsigelse fra den kompetente institusjon 

9  Med henvisning til punkt 7.2 ovenfor gis det med dette melding om at ytelser som angitt i punkt 5.2 ikke kan gis  

Begrunnelse  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

 10 
 

Kompetent institusjon 

  10.1 Navn      ........................................................................................................... Kodenummer(9)               ................................. 

  10.2 Adresse(2)    ..................................................................................................................................................................................................... 

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

  10.3 Stempel 

 10.4       Dato         ...................................................... 

 10.5       Underskrift 

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

VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. 

FOTNOTER 
* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 

Island, Liechtenstein og Norge. 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 

F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(3) Dersom pasienten er medlem i Belgias eller Liechtensteins trygdeordning, skal arbeidsgivers navn og adresse oppgis i rubrikken nedenfor. 
 

Arbeidsgiverens navn eller firma         ........................................................................................................................... 

Adresse(2)   .......................................................................................................................................................................................................... 

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

(3a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 
For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(3b) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(4) Oppgis bare dersom familiemedlemmet har en annen adresse enn den som er oppgitt i rubrikk 2. 
(5) Nummer og utstedelsesdato for blanketten som attesterer medlemmets rett til ytelser. 
(6) Beløpet oppgis i oppholds- eller bostedsstatens valuta. 
(7) Sett kryss i denne ruten dersom legeerklæring vedlegges blanketten. 
(8) Dersom vedkommende er en selvstendig næringsdrivende belgier, skal bare naturalytelser som gis under sykehusinnleggelse tas i betraktning. 
 (9) Oppgis dersom det finnes. 

 
 

② 



 

 Se veiledningen på side 3 DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd 

EØS*    

KRAV OM KONTANTYTELSER PÅ GRUNN AV ARBEIDSUFØRHET 
 

Forordning 1408/71: art. 19.1.b; art. 22.1.a.ii; art. 22.b; art. 25.1.b; art. 34b; art. 52.b; art. 55.1.a.ii 
Forordning 574/72: art. 18.2 og 3; art. 24; art. 26.5 og 7; art. 61.2 og 3; art. 64 

 
Dersom blanketten gjelder et medlem i en trygdeordning som er i inntektsgivende arbeid, skal den utstedes i bare ett eksemplar og sendes til den
kompetente institusjon for trygd ved sykdom, svangerskap eller fødsel, eller til den kompetente institusjon for trygd ved yrkesskade og yrkessykdom. Dersom 
blanketten gjelder en arbeidsløs, skal den utstedes i ytterligere to eksemplarer, hvorav den ene skal sendes til den kompetente institusjon for
arbeidsløshetstrygd og det andre til den tilsvarende institusjonen i den staten som den arbeidsløse har reist til for å søke arbeid (se også fotnote 7 og 9). 

 1 
 

Kompetent institusjon 

1.1  Navn   ...................................................................................................................................................................................................... 

1.2  Adresse(2)  ...................................................................................................................................................................................................... 

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

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

 
 

2    Arbeidstaker   Selvstendig næringsdrivende   Arbeidsløs 

2.1 Etternavn(2a)     

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

2.2 Fornavn Tidligere navn (2a) Fødselsdato 

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

2.3 Adresse i den kompetente stat(2) 

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

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

2.4 Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 

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

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

2.5 Identifikasjonsnummer(2b)       ........................................ 

2.6 har mottatt blankett E 119 utstedt (dato       ........................................ (3) 

 og blankett E 303 utstedt (dato)         ........................................ (3) 

  

3  Arbeidsgiver(4) 

3.1 Arbeidsgiverens navn eller firma      ................................................................................................................................... 

3.2 Adresse(2)      ...................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................. 

3.3 Virksomhetens art    ............................................................................................................................................................................... 

 

A.      (5) Krav om ytelser 

4  Personen nevnt i rubrikk 2 har                               ................................................................  (dato) 

 framsatt krav om kontantytelser ved arbeidsuførhet på grunn av 

4.1   sykdom(6)   svangerskap (termindato                                                                   ..................................... ) 

  yrkesskade   ulykke inntruffet (dato)           ........................................... 

  yrkessykdom      adopsjon           redusert kompensasjon ved svangerskap, fødsel eller adopsjon(6) 

5 
 

Legeerklæring fra behandlende lege  

  vedlegges         foreligger ikke 
 

 
 
 
 

 

①



 

 

 
 
     

 

  6 
 

Ifølge vår undersøkende lege      som det vedlegges erklæring fra 

  som det vil bli ettersendt erklæring fra så snart som      

mulig 

6.1    inntrådte arbeidsuførheten        ................................................................. (dato) 

og antas å vare inntil              ................................................................. (dato) 

6.2    foreligger det ingen arbeidsuførhet(7) 

7     Vedkommende anses ikke å ha overholdt bestemmelsene i vår lovgivning. Begrunnelse: 
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

8     Arbeidsuførheten antas å være forårsaket av en ulykke tredjemann er ansvarlig for. 

8.1    Vedlagt følger en rapport om ulykken med adressen til vedkommende tredjemann. 

9 
 

   Vi vil utbetale kontantytelsene til vedkommende for Deres regning. Vi ber Dem underrette oss om De er enig i denne framgangsmåten, og 
ber Dem i så fall sende oss de nødvendige opplysninger for utbetaling av ytelsene(8). 

  

 

 

 

10    Kontantytelsene vil ikke bli utbetalt herfra for Deres regning. 

 
 
 
 

B.       (5) Forlengelse av arbeidsuførheten 

 

11 Under henvisning til 

11.1   vår blankett E 115 av                 ................................................. (dato) 

11.2   Deres blankett E 117 av            ................................................. (dato) 

11.3 meddeles herved at personen nevnt i rubrikk 2 ifølge vår undersøkende lege, 

   som det vedlegges erklæring fra, 

  en som det vil bli ettersendt erklæring fra så snart som mulig, 

antas å være fortsatt arbeidsufør til og med  

(dato)  ..........................................................................   

 
 

12  Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 

12.1 Navn    ................................................................................................................................................................................................ 

12.2 Adresse(2)   ................................................................................................................................................................................................ 

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

12.3 Stempel 

 12.4 Dato ..................................................... 

 12.5 Underskrift 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

②



 

   

    

 
 

VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv 
om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 
FOTNOTER 

 
* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 

Island, Liechtenstein og Norge. 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 

F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(2b) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(3) Fylles ut bare dersom blanketten gjelder en arbeidsløs person. 
(4) For arbeidsløse oppgis siste arbeidsgiver. 
(5) Fyll ut enten del A eller del B. Sett kryss i ruten som svarer til den delen som fylles ut. Når det gjelder Nederland, må rubrikk 4 fylles ut. 
(6) Når krav framsettes fra Norge. 
(7) Vedlegg kopi av blankett E 118 som er sendt til vedkommende person. 
(8) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Tyskland eller Italia, er det ikke nødvendig å sette kryss i denne ruten, men bare i rute 10. 
(9) I Italia skal denne blanketten ved sykdom eller svangerskap sendes til det lokale kontor av «Istituto nazionale della previdenza sociale» (INPS, den 

nasjonale velferdsinstitusjon), og ved yrkesskade eller yrkessykdom til «Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» (INAIL, den 
nasjonale yrkesskadeinstitusjon). Når det gjelder Nederland og dersom kompetent institusjon for syketrygd ikke er kjent, skal blanketten sendes til GAK, 
Postbus 8300, Amsterdam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

③ 



 

 

 



 

 Se veiledningen på side 3 DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd  

EØS* 
   

 
 

LEGEERKLÆRING OM ARBEIDSUFØRHET  
(SYKDOM, SVANGERSKAP OG FØDSEL, YRKESSKADE, YRKESSYKDOM) 

 
Forordning 1408/71: art. 19.1.b; art. 22.1.a.ii, 1.b.II og 1.c.ii; art. 22.b; art. 25.1.b; art. 34b; art. 52.b; art. 55.1.a.ii, 1.b.ii og 1.c.ii 

Forordning 574/72: art. 18.2 og 3; art. 24; art. 26.5 og 7; art. 61.2 og 3; art. 64; art. 65.2 og 4 

Denne blanketten skal fylles ut av legen ved den institusjonen som utsteder blankett E 115, vedleggges denne og sendes i lukket konvolutt når tilfellet gjelder
sykdom eller svangerskap og fødsel. Når det gjelder Belgia, skal blanketten alltid først sendes til den institusjonen som er kompetent når det gjelder
syketrygd(9). I Liechtenstein, Norge og Sverige fylles blanketten ut av den legen som vedkommende har oppsøkt, og bekreftes av trygdeinstitusjonen. 

 

 
1 

 
Den kompetente institusjon som blanketten skal sendes til 

1.1 Navn   ........................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse(2)  ........................................................................................................................................................................................................ 

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

1.3 Henvisning: Vår blankett E 116 av (dato)       ................................................................  

 
 

2  Vedlegg til blankett E 115 av (dato)    ..............................................................   

 
 
 
 

3     Arbeidstaker    Selvstendig næringsdrivende    Arbeidsløs 

3.1  Etternavn(2a)     

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

3.2  Fornavn Tidligere navn (2a) Fødselsdato 

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

3.3  Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 

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

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

3.5  Identifikasjonsnummer(3)      ............................................................... 

   

4  Undertegnede lege   ........................................................... som har undersøkt ovennevnte person  

  

(dato)      ........................................................... 

4.1  anser at det dreier seg om  

   et sykdomstilfelle           et svangerskap (termindato)                                          ........................................... ) 
4.2  antar at det dreier seg om  

   en yrkesskade       en yrkessykdom        en ulykke 
4.3     et tilbakefall eller en forverring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 

 
 



 

 

   

    

 
A. Alminnelig erklæring  
 

5  Skal alltid fylles ut, særlig ved yrkesskade 

5.1 Sykehistorie og aktuelle symptomer 

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

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

5.2 Klinisk undersøkelse 

5.3 Allmenntilstand  ............................. Vekt  ..................................... Høyde  ............................ (4) 

5.4 Andre funn   .................................................................................................................................................................................................. 

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

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

5.5 Spesielle undersøkelser(5):        ................................................................................................................................................................................... 

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

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

5.6 Diagnose    ...............................................................................................................................................................................................................

5.7 Konklusjon 

5.8   Vedkommende anses ikke å være arbeidsufør 

5.9   Vedkommende anses å være arbeidsufør 

     fra ......................................................................                   .. til   .......................................... 

5.10   Vedkommende anses å være delvis arbeidsufør med 

 ................ %            fra (dato)  ............................................... til (dato)             ........................................................ (5a) 

5.11   Vedkommende vil bli undersøkt av lege på ny (dato)       .............................................................. 

5.12  Vedkommende vil være arbeidsfør igjen fra (dato)     ....................................... 

  

B. Erklæringer ved yrkesskade 

6  Første legeerklæring 

6.1 Ulykken har medført følgende skader(6) 

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

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

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

6.2 Disse skadene      har hatt       vil få følger som nevnt nedenfor(7 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

6.3 Arbeidsuførheten inntrådte       ................................................................ 

6.4 Den skadede blir behandlet  

  i hjemmet            på legens kontor 

  på sykehus            annet sted 
Adresse(2)(8):             .................................................................................................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 



 

 
     

 

7  Siste legeerklæring 

7.1 Behandlingen ble avsluttet (dato)                      ........................................................... 

7.2 Skadene ble ferdig behandlet (dato)                 ........................................................ 

7.3   uten ettervirkninger 

7.4   og antas å få følgende følger 

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

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

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

7.5 Utførlig beskrivelse av den skadedes tilstand etter at vedkommende er blitt frisk eller etter avsluttet legebehandling 

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

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

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

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

 

8  Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 

8.1 Navn    ................................................................................................................................................................................................. 

8.2 Adresse(2):   .................................................................................................................................................................................................. 

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

8.3 Stempel 

 8.4 Dato          ............................................... 

8.5 Legens underskrift 
           ................................................................. 

 

 

VEILEDNING  
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv 

om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
 

FOTNOTER 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 
Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn etter fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(3) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(4) Fylles ut bare dersom disse opplysningene er nødvendige. 
(5) Oppgi undersøkelsens art og dato. 
(5a) Til bruk for institusjoner i Norge 
(6) Oppgi skadenes art og hvilken legemsdel som er skadet, f.eks. armbrudd, hodeskade, fingerskade, indre lesjoner, asfyksi, osv. 
(7) Oppgi sikre eller sannsynlige følger av de skadene som er konstatert, f.eks. død, arbeidsuførhet, varig eller midlertidig, hel eller delvis; ved midlertidig 

arbeidsuførhet skal anslått varighet angis. 
(8) Dersom den skadede behandles på sykehus, skal også sykehusets navn oppgis. 
(9) Blankett E 116 er ikke nødvendig ved krav om ytelser i forbindelse med svangerskap eller fødsel som skal utbetales av Belgia. 
 

 

 

 
 

③



 

 

 
 
 
 



 

 Se veiledningen på side 2 DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd  

EØS* 
   

 

TILSTÅELSE AV KONTANTYTELSER VED SVANGERSKAP OG FØDSEL OG ARBEIDSUFØRHET  

Forordning 1408/71: art. 19.1.b; art. 22.1.a.ii; art. 22.b; art. 25.1.b; art. 34.b; art. 52.b; art. 55.1.a.ii 
Forordning 574/72: art. 18.6 og 8; art. 24; art. 26.7; art. 61.6 og 8; art. 64 

Den kompetente institusjon fyller ut blanketten og sender den til institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet. Den kompetente institusjon skal også 
underrette vedkommende person dersom kontantytelsene utbetales av institusjonen på bostedet (forordning 574/72 artikkel 61 nr. 8) 

 

1  Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 

1.1 Navn    ................................................................................................................................................................................................ 

1.2 Adresse(2)         ................................................................................................................................................................................................. 

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

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

 

2  Henvisning: Deres blankett E 115 av                     ...........................................   (dato) 

 

3    Arbeidstaker   Selvstendig næringsdrivende   Arbeidsløs 

3.1 Etternavn(2a)     

 .................................................................................................................................................................................................................................... 
3.2 Fornavn Tidligere navn (2a) Fødselsdato 

 ..................................................... ...................................................................................... .............................................................. 
3.3 Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 

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

3.4 Identifikasjonsnummer(2b)      ........................................ 

4 
 

   har midlertidig rett til kontantytelser 

   fra (dato)    ......................................  til (dato)  ......................................................  med mulighet for forlengelse 
4.1    har ikke rett til kontantytelser 

   Begrunnelse: Se vedlagte blankett E 118 
4.2    har ikke lenger rett til kontantytelser fra           ..................................  (dato) 

   Begrunnelse: Se vedlagte blankett E 118 

5  Ytelsene vil bli utbetalt(3a) 

5.1   av oss 

5.2   av Dem for vår regning(3b) 

5.3   av arbeidsgiveren(4) 
  fra (dato)   .....................................  til (dato)   ......................................................  (5) 

 

6  (3) (6)   

6.1  Ytelsen skal utbetales     

6.2  for alle ukedager unntatt    mandag   tirsdag   onsdag 

     torsdag  fredag   lørdag   søndag 

6.3  Ytelsene utbetales med følgende nettobeløp per dag 

  ................................................ (7) dersom medlemmet ikke er innlagt på sykehus  

  .................................................. (7) dersom medlemmet er innlagt på sykehus  

6.4    (8)  Når ytelsene utbetales for en hel måned, tilstås de for 30 dager, uten hensyn til faktisk 

antall dager i måneden. 

 

7  Vi ber om underretning så snart som mulig om resultatet av  

7.1    undersøkelse(9)    ....................................................  

7.2    administrativ kontroll  

7.3    ny legeundersøkelse, som skal foretas                                                                                (dato) .............................................. 

① 



 

 

 
      

 
 

8  Kompetent institusjon 

8.1 Navn   ............................................................................................................................    Kodenummer(10):  ................................. 
8.2 Adresse(2):  ......................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
8.3 Stempel 
  8.4 Dato                ..................................... 
  8.5 Underskrift 
  .............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEILEDNING 
 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. 
 
 
 

FOTNOTER 
 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved gjennomføringen av avtalen skal denne blanketten også 
gjelde for Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(2b) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(3) Behøver ikke fylles ut for arbeidsløse dersom blankett E 119 er utstedt. 
(3a) Den kompetente institusjon kan angi betalingsmåten her: 
 ............................................................................................................................................................................................................................................... 

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

(3b) Dersom blanketten skal sendes til en institusjon i Frankrike eller Italia, er det ikke nødvendig å sette kryss i denne ruten. 
(4) Skal fylles ut av institusjoner i Danmark, Tyskland eller Luxembourg dersom det er aktuelt. 
(5) Skal fylles ut av institusjoner i Tyskland, Spania og Luxembourg. 
(6) Skal bare fylles ut i tilfellet nevnt i punkt 5.2. 
(7) Oppgi beløpet i den kompetente stats valuta. 
(8) Sett kryss i denne ruten dersom det er aktuelt. 
(9) Oppgi hvilken type legeundersøkelse som ønskes (røntgenundersøkelse, analyse av ............... osv.). 
(10) Oppgis dersom det finnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 



 

 Se veiledningen på baksiden DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd  

EØS*     

MELDING OM AT ARBEIDSUFØRHET IKKE ER ANERKJENT ELLER ER OPPHØRT  

Forordning 1408/71: art. 19.1.b; art. 22.1.a.ii, b.ii og c.ii; art. 22.b; art. 25.1.b; art. 34.b; art. 52.b; art. 55.1.a.ii, b.ii og c.ii 
Forordning 574/72: art. 18.4 og 6; art. 24; art. 26.5 og 7; art. 61.4 og 6; art. 64 

Dersom denne blankett gjelder et medlem som er i inntektsgivende arbeid, skal institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet (eller den kompetente
institusjon) fylle ut blanketten i to eksemplarer, hvorav det ene sendes til vedkommende person og det andre til institusjonen for trygd ved sykdom, 
svangerskap eller fødsel eller til institusjonen for yrkesskade og yrkessykdom i den kompetente stat (institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet). Dersom
blanketten gjelder en arbeidsløs, skal det i tillegg til nevnte eksemplarer (hvorav ett sendes til den arbeidsløse), fylles ut ytterligere to eksemplarer, hvorav det
ene sendes til den kompetente institusjon for arbeidsløshetstrygd og det andre til institusjonen i den stat den arbeidsløse har reist til for å søke arbeid 

1    Arbeidstaker   Selvstendig næringsdrivende   Arbeidsløs 

1.1 Etternavn(1a)     

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

1.2 Fornavn Tidligere navn(1a) Fødselsdato 

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

1.3 Adresse i bosteds- eller oppholdsstaten(2) 

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

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

1.4 Identifikasjonsnummer(2a)      ........................................ 

 

2    Kompetent institusjon   Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet 
 

2.1  Navn   .......................................................................................................................................................................................................... 

2.2  Adresse(2)   .................................................................................................................................................................................................. 

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

 
  

3    Etter de opplysninger vi har mottatt 

  Etter undersøkelse foretatt av vår lege (dato)     ..........................   
        

3.1      er du bare delvis arbeidsufør 

3.2      har du rett til kontantytelser på grunn av delvis arbeidsuførhet med følgende beløp:   .......................................................... (3) 
  ........................................... 

3.3      er du ikke arbeidsufør 

3.4     har din arbeidsuførhet opphørt fra (dato)        .................................................  (4) 

3.5     Siste dag for utbetaling av kontantytelser er (dato)           ......................................... 

3.6     Den kompetente institusjon skal fastsette siste dag for utbetaling av kontantytelser 

3.7    Du har ikke rett til å motta kontantytelser fordi         ................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

4    Institusjonen på bostedet eller oppholdsstedet   Kompetent institusjon 

4.1  Navn         ........................................................................................................            Kodenummer(5):        .................................. 

4.2  Adresse(2)   .................................................................................................................................................................................................. 

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

4.3  Stempel 

  4.4 Dato   ...................................................... 

  4.5 Underskrift 

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

 
 
 
 
 
 
 

① 
 



 

 

     

 
VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av fem sider inkludert vedlegget, og ingen av 

disse må fjernes, selv om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
Opplysninger til arbeidstakeren, den selvstendig næringsdrivende eller den arbeidsløse. 
 
Dersom du er uenig i vedtaket som meddeles deg ved dette dokument, kan du påklage/påanke det. Nærmere opplysninger om klage-/ankeadgang og frister 
finner du i vedlegget. Når det gjelder framgangsmåten ved klage/anke samt frister, se veiledningen for den kompetente stat. 
 
 
 

FOTNOTER 
 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde 
for Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

 (1a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 
For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 

(2) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(2a) For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(3) Fylles ut bare dersom den kompetente institusjon utsteder blanketten. Angi om beløpet gjelder per dag, per uke eller per måned. 
(4) Oppgi siste dag for arbeidsuførheten. 
(5) Oppgis dersom det finnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 



 

 
     
 

KLAGEADGANG (ANKEADGANG) OG KLAGEFRISTER (ANKEFRISTER) 

 
Forordning 574/72: art. 18.4; art. 61.4 

1. Belgia 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du anke det inn for den kompetente arbeidsdomstolen ved en datert og underskrevet erklæring som sendes 
rekommandert til vedkommende arbeidsdomstols justiskontor innen en måned etter at du mottok underretning om vedtaket. 

Med kompetent arbeidsdomstol menes 
a) dersom du er bosatt i Belgia, arbeidsdomstolen på hjemstedet, 
b) dersom du ikke er eller ikke lenger er bosatt i Belgia, arbeidsdomstolen på ditt siste hjemsted eller bosted i Belgia, 
c) dersom du ikke har hatt hjemsted eller bosted i Belgia, arbeidsdomstolen i den rettskrets der du hadde ditt siste arbeidssted i Belgia. 
 
 
 
2. Danmark 

Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du innen fire uker etter at du mottok underretning om vedtaket, klage det inn for «Den Sociale Ankestyrelse, 
Dagpengeudvalget», Amaliegade 25, Postboks 3061, 1021 København K. 

 

 

3. Tyskland 

Dette vedtak er bindende dersom du ikke har har inngitt en klage innen tre måneder etter å ha mottatt underretning om det. Klagen skal sendes inn skriftlig 
innen tre måneder til følgende tyske institusjon: 

 

Navn   ............................................................................................................................................................................................................ 

Adresse   ............................................................................................................................................................................................................ 

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

 

4. Hellas 

Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du innen 30 dager etter å ha mottatt underretning om det, inngi klage til: 

 

Navn   .............................................................................................................................................................................................................

Adresse   .............................................................................................................................................................................................................

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

 

5. Spania 
 
Du kan innen 30 dager etter at du mottok vedlagte vedtak, påklage det til følgende institusjon:: 
 

Navn   .............................................................................................................................................................................................................

Adresse   ............................................................................................................................................................................................................ 

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

enten direkte eller gjennom institusjonen på ditt oppholdssted eller bosted. 
 

6. Frankrike 
 
Dersom du har innsigelser mot vedlagte vedtak, kan du innen to måneder etter at du mottok underretning om det, inngi klage til overlegen ved sykekassen 
nevnt nedenfor: 
 

Navn   .............................................................................................................................................................................................................

Adresse   .............................................................................................................................................................................................................

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

 
 
 
 

③ 

E 118 Vedlegg 



 

 

 
     
 
 
7. Irland 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du meddele dette til «Social Welfare Appeals Office» (klagenamnda for trygdesaker), D’Olier House, D’Olier 
Street, Dublin 2. En slik klage må framsettes innen 21 dager etter at du mottok vedtaket.  
 
 
8. Italia 
 
Vedtak gjort av INPS (sykdom, svangerskap eller fødsel) 
 
Et medlem i en trygdeordning kan påklage et vedtak gjort av INPS ved å inngi en forvaltningsklage til den kompetente provinskommisjon innen 90 dager etter 
å ha mottatt underretning om vedtaket. 

I tillegg kan vedkommende stevne INPS for retten innen ett år fra datoen da han eller hun mottok underretningen om kommisjonens vedtak, eller dersom det 
har gått 90 dager siden klagen ble inngitt og kommisjonen ennå ikke har gjort noe vedtak. 

Vedtak gjort av INAIL (yrkesskade eller yrkessykdom) 
Dersom et medlem i en trygdeordning har innsigelser mot et vedtak gjort av INAIL, kan vedkommende, innen 60 dager etter å ha mottatt underretning om det 
fra INAIL, i rekommandert brev vedlagt mottaksbevis eller brev innlevert mot kvittering, meddele INAIL hvorfor han eller hun mener at vedtaket ikke er riktig; 
når det gjelder varig arbeidsuførhet, skal størrelsen på den erstatning vedkommende mener å ha krav på, angis; i alle tilfeller må klagen være vedlagt en 
legeattest som støtte for kravet.  

Dersom vedkommende medlem ikke har mottatt svar på klagen innen 60 dager etter datoen for ovennevnte mottaksbevis eller kvittering, eller mener at 
svaret ikke er tilfredsstillende, kan han eller hun stevne INAIL for retten. 

Brevet som forklarer hvorfor medlemmet mener at et vedtak gjort av INAIL ikke er riktig, kan sendes direkte til INAIL eller gjennom institusjonen på bostedet 
eller oppholdsstedet. 
 
9. Luxembourg 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du inngi en prinsipiell klage til «Conseil arbitral des assurances sociales» (voldgiftsrådet for trygd), innen 
40 dager etter at du mottok underretning om det. 
 
 
10. Nederland 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du anmode den kompetente nederlandske institusjon (nevnt i rubrikk 2 eller 4 på blankett E 118) om å gjøre et 
vedtak som kan påklages innen rimelig tid. Klagefristen og framgangsmåten vil framgå av dette vedtaket. 
 
 
11. Østerrike 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte opplysninger (blankett E 118), kan du anmode om et vedtak fra den kompetente østerrikske institusjon nevnt i rubrikk 2 
eller 4 på ovennevnte blankett, som kan gi nærmere opplysninger om klageadgangen.  
 
 
12. Portugal 
 
Dersom du ikke er enig i vedtaket, kan du, 

— dersom arbeidsuførheten ikke er blitt anerkjent, sende inn en klage til den regionale administrative helsekommisjon («Commisão Instaladora da 
Administração Regional de Saúde») innen åtte dager etter at du mottok underretning om vedtaket, 

eller 

— dersom et krav om kontantytelser er avvist av forvaltningsmessige grunner, anke vedtaket inn for den lokale kompetente forvaltningsdomstol («Tribunal 
Administrativo de Circulao») innen to måneder etter at du mottok underretning om vedtaket. Dersom du har vært bosatt utenfor Portugal, er fristen fire 
måneder etter at du mottok underretning om vedtaket. 

 
13. Finland 
 
Dersom du ønsker å påklage vedlagte vedtak, kan du sende inn en klage innen 30 dager fra datoen da du mottok underretning om det, enten til den finske 
trygdeinstitusjonen angitt i rubrikk 2 eller 4 på blankett E 118, eller til den trygdeinstitusjonen som ligger nærmest ditt bosted, og som også er oppført i et av 
de nevnte rubrikkene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 

E 118 Vedlegg 



 

     
 
14. Sverige 
 
Du kan inngi en klage til den kompetente svenske institusjonen nevnt i rubrikk 2 eller 4 på blankett E 118 innen et tidsrom på to måneder fra datoen da du 
fikk kjennskap til vedtaket. I klagen må du angi hvorfor du mener vedtaket ikke er riktig. 
 
 
15. Det Forente Kongerike 
 
Dersom du ikke er enig i vedlagte vedtak, kan du innen 28 dager etter at du mottok underretning om det, sende inn en klage til enten «Department of Social 
Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate» (helse- og sosialdepartementet, ytelseskontoret, utenlandsavdelingen), Newcastle upon Tyne, 
eller «Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch» (trygdebyrået for Nord-Irland, utenlandsavdelingen), Belfast, alt etter hva som er aktuelt. 
 
 
16. Island 
 
Dersom du ønsker å påklage vedlagte vedtak, kan klage inngis til statens trygdeinstitusjon, Reykjavik. 
 
 
17. Liechtenstein 
 
a) Når det gjelder syketrygd: Dersom du ikke er enig i et vedtak fra en sykekasse, kan du be om en formell erklæring som må inneholde en begrunnelse og 

opplysninger om ankeadgangen. 

Innen 60 dager etter at du mottok denne formelle erklæringen, kan du anke saken inn for en domstol. 

b) Når det gjelder ulykkestrygd: Dersom du ikke er enig i et vedtak gjort av en institusjon for ulykkestrygd, kan du innen to måneder etter at du mottok 
etteretning om vedtaket, søke om at vedkommende institusjon behandler saken på nytt. 

Dersom du ikke er enig i et vedtak gjort av en institusjon for ulykkestrygd, kan du også innen to måneder etter å ha mottatt etteretning om vedtaket, anke 
saken inn for den kompetente domstol. Dette gjelder også for institusjonens vedtak i forbindelse med ovennevte søknad om ny behandling.. 

 
 
18. Norge 
 
En klage på et norsk vedtak må sendes til institusjonen nevnt i rubrikk 2 eller 4 på blankett E 118 innen seks uker etter at du mottok underretning om 
vedtaket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤

E 118 Vedlegg 



 

 

 



 

 
 Se veiledningen på side 3 DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

Forordninger om trygd 
EØS*     

 
 

INDIVIDUELL OPPGAVE OVER FAKTISKE UTGIFTER  
 

Forordning 1408/71: art. 36.1 og 2; art. 63.1; art. 87.1 
Forordning 574/72: art. 93.1, 2, 4 og 5; art. 105.1 

 
Det skal skal fylles ut én blankett for hver mottaker. 
 

1  Faktura nr. ........................ (2)                             1. Halvår                               2. halvår                    20 .......................... 

 
 
 

2  Den kompetente institusjon som blanketten sendes til 

2.1 Navn           ............................................................................................................. Kodenummer(2a)   .................................. 

2.2 Adresse(3):   .................................................................................................................................................................................................. 

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

 

 

  

3 

   Arbeidstaker        Pensjonist (ordning for arbeidstakere)                                   Student 

  Selvstendig næringsdrivende           Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)                                Andre 

3.1 Etternavn(4) 

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

3.2 Fornavn                      Tidligere navn(4)            Fødselsdato 

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

3.3 Adresse(3)        ......................................................................................................................................................................................................... 

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

3.4 Adresse(3) i den kompetente stat   .............................................................................................................................................................. 

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

3.5 Identifikasjonsnummer (4a)      .................................................................. 

 
 

4  Familiemedlem(5)  

4.1 Etternavn(4) 

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

4.2 Fornavn                      Tidligere navn(4)          Fødselsdato 

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

 
 

5  
Personen nevnt      i rubrikk 3                  i rubrikk 4    har mottatt ytelser i henhold til 

følgende artikkel i forordning 1408/71: 

5.1   19.1 og 2    2.1.a og 3            2.1.b og 3       2.1.c og 3     22a     22b 

  25.1, 3 og 4    26       29.1 (5a)      31       34a     34b 

  52 (5b)     55.1 (5b) 

på grunnlag av følgende blanketter som er sendt oss 

5.2   Blankett E  ...............  av (dato)  ....................     Blankett E 117 av (dato)  .................................................. 

  gyldig fra (dato) ...............  til (dato)   .................... 

5.3 
Personen nevnt            i rubrikk 3                i rubrikk 4 

har gjennomgått en legeundersøkelse etter anmodning av (dato) 

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

① 



 

 

 
     

 

6  Påløpte utgifter 6.1 Beløp(6) 

6.2 Til naturalytelser                                                 fra ................................. til ................................... ................................. 

6.3 Medisinsk behandling ..............................................................................................................................  ................................. 

6.4 Tannlegebehandling .............................................................................................................................. ................................. 

6.5 Legemidler .............................................................................................................................. ................................. 

6.6 Sykehusopphold  fra .................................. til .................................... 

               fra .................................. til .................................... 

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

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

6.7 Andre ytelser(7) .............................................................................................................................. 
    .............................................................................................................................. 

 

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

6.8 Naturalytelser i alt ................................. 

6.9 Legeundersøkelser(8) ............................................................................................................................... 

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

 

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

6.10 Til kontantytelser  fra .................................. til  .................................... ................................. 

6.11 Utgifter i alt ................................. 

 
 

7  Kreditorinstitusjon 

7.1 Navn   .................................................................................................................   Kodenummer (9) ......................................... 

7.2 Adresse(3)  ......................................................................................................................................................................................................... 

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

7.3 Stempel 

7.4  Dato            ............................................................... 

7.5  Signatur 

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

 
 

8  Til bruk for institusjonen i den kompetente stat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②



 

     

 
VEILEDNING 

 
Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv 

om de ikke inneholder relevante opplysninger. 
 
 

FOTNOTER 
 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde 
for Island, Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Oppgis dersom kreditorinstitusjonen trenger denne opplysningen. 
(2a) Fylles ut dersom nummeret er kjent. 
(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(4) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(4a) For spanske statsborgere som mottar eller har framsatt krav om pensjon, oppgis nummeret på det spanske identitetskortet (D.N.I.) dersom dette 

finnes, selv om kortet ikke lenger er gyldig. For italienske statsborgere oppgis om mulig trygdenummer og/eller «codice fiscale». 
(5) Fylles ut bare når saken gjelder et medlem av den trygdedes familie. 
(5a) Gjelder bare Frankrike, for ytelser gitt fram til 31. desember 2001. 
(5b) Til bruk for danske institusjoner: Vennligst oppgi om mulig arbeidsgiverens navn og adresse når ytelsen er mottatt etter artikkel 52 og 55.1. 
 

Arbeidsgiverens navn:  ........................................................................................................................................................................................ 

Adresse:     .............................................................................................................................................................................................................. 

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

 
(6) Beløpet oppgis i nasjonal valuta. 
(7) Oppgi ytelsens art: ytelser ved fødsel, i form av tannproteser, ortopediske hjelpemidler, kuropphold, ambulanse, diagnostiske tilleggsundersøkelser, 

osv. 
(8) Oppgi hva slags medisinske undersøkelser og kontroller som er gjennomført. 
(9) Oppgis dersom det finnes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

③



 

 

 



 

 Se veiledningen på side 3 DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd  

EØS*     

 
 

REFUSJONSSATSER FOR NATURALYTELSER 

Forordning 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22.3; art. 22.a; art. 22.b; art. 31.a; art. 34.a; art. 34.b 
Forordning 574/72: art. 34 

Den kompetente institusjon fyller ut del A av blanketten og sender to eksemplarer av den, enten direkte eller gjennom kontaktorganet, til institusjonen som
ville ha vært forpliktet til å utbetale ytelsen i oppholdsstaten. Når institusjonen på oppholdsstedet har fylt ut del B av blanketten, sender den det ene
eksemplaret tilbake til den kompetente institusjon. 
 
 
A. Forespørsel 
 

1  Den institusjon blanketten sendes til(2) 

1.1 

1.2 
Navn       ........................................................................................................................................................................................................... 

Adresse(3):         ............................................................................................................................................................................................................ 

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

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

 
 

 

2 

 

   Arbeidstaker          Pensjonist (ordning for arbeidstakere)             Student 

  Selvstendig næringsdrivende                         Pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende)    Andre 

 

2.1 Etternavn(3a) 

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

2.2 Fornavn                     Tidligere navn(3a)       Fødselsdato 

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

2.3   Denne person er omfattet av en ordning for selvstendig næringsdrivende som nevnt i vedlegg 11 til forordning nr. 574/72 

2.4 Identifikasjonsnummer       .............................................................................. 

 
 

3  Familiemedlem(mer) som har mottatt behandling  

3.1 Etternavn(3a)                Fornavn            Tidligere navn            Fødselsdato 

 

3.2 ............................................................... ........................................................ ................................... ..................................... 

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

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

3.3 ............................................................... ........................................................ ................................... ..................................... 

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

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

3.4 ............................................................... ........................................................ ................................... ..................................... 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 



 

 

     

 
 

4  Ovennevnte har 

4.1 under et opphold i          ........................................................................ (stat) 

4.2 i    ........................................................................................... (sted) 

4.3 selv betalt for de ytelser han/hun hadde behov for 

4.4 Vedkommende er    enkemann/enke     ufør(4) 

4.5 og har en inntekt på          .......................................... (4) 
   
   

 
5  Vennligst oppgi på vedlagte kvitteringer, særskilt for hver enkelt ytelse, det beløp som kan refunderes til vedkommende etter de satser som

anvendes av institusjonen på oppholdsstedet. For Luxembourg oppgis også det beløp som vedkommende selv må bidra med til dekning av
behandlingsutgiftene. 

   
 
 

6  Vedlagt: ........................................... kvitteringer 
 
 
 

7  Kompetent institusjon 

7.1 Navn   ............................................................................................................... Kodenummer(4a)  ................................................ 

7.2 Adresse(3)  ......................................................................................................................................................................................................... 

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

7.3 Stempel 

7.4  Dato       ....................................................................... 

7.5  Signatur 

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

 
 
B. Svar 

 
8  Vedlagt følger      .............................. kvitteringer hvor de ønskede satser er oppgitt 

  

9    Beløp som refunderes(5)            ..........................................    Ingen refusjon 

  
 

10  Merknader        ........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 

11  Institusjonen på oppholdsstedet 

11.1 Navn    ...................................................................................................................................................................................................

11.2 Adresse(3)   ...................................................................................................................................................................................................

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

11.3 Stempel 

11.4     Dato              ....................................................................... 

11.5     Signatur 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
②



 

     

 
VEILEDNING  

 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. Blanketten består av tre sider, og ingen av disse må fjernes, selv 
om de ikke inneholder relevante opplysninger. 

 

 

FOTNOTER 

 
* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd. Ved anvendelsen av avtalen skal denne blanketten også gjelde for 

Island, Liechtenstein og Norge. 
(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 

F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Dersom institusjonen som skulle ha gitt naturalytelser ikke er kjent, kan blanketten sendes til kontaktorganet i oppholdsstaten, dvs.: 
— i Belgia, «Institut national d’assurance maladie-invalidité» (INAMI), (direktoratet for syke- og uføretrygd), Brussel, 
— i Danmark, «Sundhetsministeriet» (helsedepartementet), København, 
— i Tyskland, «AOK-Bundesverband» (forbundssammenslutningen av lokale sykekasser), Bonn, 
— i Hellas, det regionale eller lokale kontor av instituttet for trygd (IKA); for sjøfolk, pensjonskassen for sjøfolk (NAT), 
— i Spania, «Instituto Nacional de la Seguridad Social» (den statlige trygdeinstitusjon), Madrid 
— i Frankrike, «Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants» (sentralinstitusjonen for trygd for vandrearbeidere), Paris, 
— i Irland, «Department of Health» (helsedepartementet), Dublin, 
— i Italia, «Ministero della Sanità» (helsedepartementet), Roma, 
— i Luxembourg, «Union des caisses de maladie» (sammenslutningen av sykekasser), Luxembourg, 
— i Nederland, «ANOZ Verzekeringen», Utrecht, 
— i Østerrike, «Hauptverband der Österreichische Socialversicherungsträger» (østerrikske trygdeinstitusjoners hovedsammenslutning), Wien, 
— i Portugal, «Departemento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social» (departementet for internasjonale forbindelser  
       og trygdeavtaler), Lisboa, 
— i Finland, «Kansaneläkelaitos» (trygdeinstitusjonen), Helsingfors, 
— i Sverige, «Riksförsäkringsverket», Stockholm 
— i Island, «Tryggingastofnun rikisins», (statens trygdeinstitusjon), Reykjavik, 
— i Liechtenstein, «Amt für Volkwirtschaft» (kontoret for nasjonaløkonomi), Vaduz 
— i Norge, Rikstrygdeverket, Oslo. 

(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(3a) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller i pass. 
(4) Fylles ut bare dersom forespørselen sendes til en institusjon i Belgia. 
(4a) Oppgis dersom det finnes. 
(5) Oppgi det samlede beløp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③



 

 

 
 



 

 Se veiledningen på baksiden DE EUROPEISKE FELLESSKAP        
Forordninger om trygd  

EØS*     

 
 

INDIVIDUELL OPPGAVE OVER MÅNEDLIGE FASTE BELØP  
 

Forordning 1408/71: art. 36.1 og 2 
Forordning 574/72: art. 94; art. 95 

 
 

 

1   

Oppgave nr.    ....................... for året          20.......... (2) 

 
 

2  Kompetent institusjon 

2.1 Navn         ..................................................................................................... Kodenummer(3a)  ............................................................... 

2.2 Adresse(3)  ......................................................................................................................................................................................................... 

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

 
 

3 

 Rett til naturalytelser foreligger for 

  arbeidstaker           pensjonist (ordning for arbeidstakere) 

  selvstendig næringsdrivende             pensjonist (ordning for selvstendig næringsdrivende) 

3.1 Etternavn(4) 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

3.2 Fornavn        Tidligere navn(4)                      Fødselsdato 
........................................................................  ....................................................................    ......................................................................... 

3.3 Identifikasjonsnummer tildelt av den kompetente institusjon(4b)    ......................................................................................................... 

 
 

4  Denne individuelle oppgave gjelder: 

4.1   familien til arbeidstakeren eller den selvstandig næringsdrivende som er nevnt i rubrikk 3, bosatt på følgende adresse(3): 

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

4.2   pensjonisten nevnt i rubrikk 3, bosatt på følgende adresse(3):            ....................................................................... 

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

4.3   følgende familiemedlem til pensjonisten nevnt i rubrikk 3 

4.3.1 Etternavn(4): 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

 4.3.2 Fornavn:                       Tidligere navn(4):      Fødselsdato: 
.....................................................................................  ..........................................................  ...................................................................... 

 4.3.3 Adresse(3): ................................................................................................................................................................................................. 

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

 4.3.4 Identifikasjonsnummer tildelt av den kompetente institusjon(4a): .................................................................................................................. 

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

5 
 

Retten til naturalytelser for familiemedlemmene til ovennevnte arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende eller ovennevnte pensjonist og
dennes familiemedlemmer, er attestert ved Deres blankett. 
E  ......................... av    ................................................... (dato)  

6  I det tidsrommet retten bestod  
(fra (dato) .............................................  til (dato) ..............................................), 

6.1 var antall faste månedlige beløp 

   per familie eller per pensjonist med familie       per familiemedlem       per enkeltperson 

på .................................................................. 
 

 
 
 

① 



 

 

     

 
 

7  Kreditorinstitusjon 

7.1 Navn          ................................................................................................................  Kodenummer(5)  .................................. 

7.2 Adresse(3)   ...................................................................................................................................................................................................

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

7.3 Stempel 

  7.4  Dato ............................................................... 

  7.5  Signatur 

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

 
 
 

8  Til bruk for den kompetente institusjon 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

VEILEDNING 

Blanketten skal fylles ut med blokkbokstaver. Skriv bare på de prikkede linjene. 
 
Denne blanketten utstedes for et helt kalenderår av institusjonen på bostedet, som sender den til den kompetente institusjon gjennom det organ som er 
utpekt for å gjennomføre artikkel 102.2 i forordning 574/72. 
 
 
 

FOTNOTER 
 

* EØS-avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedlegg VI, trygd: for denne avtalens formål skal denne blanketten gjelde for Island, 
Liechtenstein og Norge. 

(1) Nasjonalt kjennetegn for staten der institusjonen som fyller ut blanketten ligger: B = Belgia; DK = Danmark; D = Tyskland; GR = Hellas; E = Spania; 
F = Frankrike; IRL = Irland; I = Italia; L = Luxembourg; NL = Nederland; A = Østerrike; P = Portugal; FIN = Finland; S = Sverige; GB = Det forente 
kongerike; IS = Island; FL = Liechtenstein; N = Norge. 

(2) Året som skal oppgis, er året da ytelsene ble gitt. 
(3) Gate/vei, husnummer, postnummer, sted, stat. 
(3a) Oppgis dersom det er kjent. 
(4) For spanske statsborgere oppgis begge etternavn ved fødselen. 

For portugisiske statsborgere oppgis alle navn (fornavn, etternavn, pikenavn) i samme rekkefølge som på identitetskort eller pass. 
(4b) For italienske statsborgere oppgis trygdenummer og/eller «codice fiscale» dersom dette er mulig. 
(5) Oppgis dersom det finnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
② 



Nr. 56/172 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

BESLUTNING nr. 183

av 27. juni 2001

om fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til helsetjenester i  
forbindelse med svangerskap og fødsel(*)

(2002/155/EF)

DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR 
VANDREARBEIDERE HAR —

under henvisning til artikkel 81 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om 
anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer 
som flytter innenfor Fellesskapet(1), som pålegger den å behandle alle administrative spørsmål eller 
fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
senere forordninger,

under henvisning til artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71, som gjelder personer hvis 
tilstand krever øyeblikkelig ytelse under opphold på en annen medlemsstats territorium, og

ut fra følgende betraktninger:

1) En for streng fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) vil i betydelig grad hindre den frie 
bevegelighet for gravide kvinner, hvis tilstand krever kontinuerlig og regelmessig medisinsk 
behandling eller legekontroll, og som derfor kan ventes å få behov for øyeblikkelig ytelse under 
opphold på en annen medlemsstats territorium.

2) Det bør forhindres at gravide kvinner som midlertidig flytter til en annen medlemsstats territorium, 
utilbørlig utnytter bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i den hensikt å oppnå naturalytelser 
knyttet til svangerskap i henhold til disse bestemmelsene uten å følge framgangsmåten i artikkel 22 
nr. 1 bokstav c), som fastsetter at slike ytelser krever forhåndstillatelse fra den kompetente 
institusjon.

3) Det er derfor viktig å klargjøre fortolkningen av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) for å presisere at den 
også omfatter de helsetjenester som gravide kvinner har kontinuerlig og regelmessig behov for inntil 
38. svangerskapsuke,

i samsvar med artikkel 80 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

1. Helsetjenester i forbindelse med svangerskap eller fødsel som ytes før 38. svangerskapsuke i en 
annen medlemsstat enn den kompetente medlemsstat, eller bostedsstaten for en person som omfattes 
av bestemmelsene i artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71, skal anses som 
øyeblikkelig nødvendige i henhold til ovennevnte bestemmelser dersom årsakene til oppholdet er 
andre enn medisinske.

 Disse helsetjenestene skal ytes av institusjonen på oppholdsstedet i samsvar med bestemmelsene i den 
lovgivning den anvender.

2004/EØS/56/19

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 25.2.2002, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2003 av 
31. januar 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 
10.4.2003, s. 15.

(1) EFT L 149 av 5.7.1971, s. 2.



11.11.2004 Nr. 56/173EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Denne beslutning skal kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende. Den trer i kraft den første dag 
i måneden etter at den er kunngjort.

  Bengt SIBBMARK

  President for Den administrative kommisjon



Nr. 56/174 11.11.2004EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/59/EF

av 27. juni 2002

om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet og om oppheving av  
rådsdirektiv 93/75/EØF(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I sin melding av 24. februar 1993 om en felles 
politikk for sjøsikkerhet nevnte Kommisjonen at ett 
mål på fellesskapsplan var å innføre et obligatorisk 
informasjonssystem for å gi medlemsstatene rask tilgang 
til alle viktige opplysninger om bevegelsene til skip 
som fører farlig eller forurensende last og om lastens 
nøyaktige art.

2) Ved rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om 
minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater 
Fellesskapets sjøhavner og som transporterer farlig eller 
forurensende last(5) ble det opprettet et system som 
gir vedkommende myndigheter opplysninger om skip 
som fører farlig eller forurensende last og har kurs for 
eller forlater en havn i Fellesskapet, og om hendelser 
til sjøs. Direktivet pålegger Kommisjonen å framlegge 
  

 
 
 

nye forslag til innføring av et mer fullstendig system for 
Fellesskapet, som også kan omfatte skip som går i transitt 
langs medlemsstatenes kyster.

3) Rådet er i sin resolusjon av 8. juni 1993 om en felles 
politikk for sjøsikkerhet(6) enig i at ett av hovedmålene 
med Fellesskapets tiltak er å opprette et mer fullstendig 
informasjonssystem.

4) Opprettelsen av et overvåkings- og informasjonssystem 
for sjøtrafikk i Fellesskapet bør bidra til å hindre ulykker 
og forurensning til sjøs og redusere konsekvensene 
for hav- og kystmiljøet og økonomien og helsen i 
lokalsamfunn mest mulig. Effektiviteten i sjøtrafikken, 
særlig når det gjelder styring av skipsanløp i havner, er 
også avhengig av at skipene gir tilstrekkelig forhåndsvarsel 
om ankomst.

5) Det er opprettet flere obligatoriske meldingssystemer for 
fartøyer langs Europas kyster, i samsvar med de relevante 
regler vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon 
(IMO). Det bør påses at skipene overholder 
meldingskravene som gjelder i disse systemene.

6) Sjøtrafikksentraler og systemer for seilingsruter er også 
innført og spiller en viktig rolle når det gjelder å hindre 
ulykker og forurensning i visse havområder som er sterkt 
trafikkerte eller farlige for skipsfarten. Det er nødvendig 
at skipene bruker sjøtrafikksentralene og følger reglene 
for seilingsruter som er godkjent av IMO.

7) Det er gjort betydelige teknologiske framskritt innen utstyr 
om bord som gjør det mulig å identifisere skip automatisk 
(AIS) med sikte på en bedre overvåking av skipene og 
å registrere seilingsdata (ferdskrivere eller VDR, også 
kalt «svarte bokser») for å lette undersøkelser etter 
ulykker. I og med at slikt utstyr er viktig ved utformingen 
av en politikk for å hindre sjøulykker, bør det gjøres 
obligatorisk om bord på skip i innenriks- eller utenriksfart 
som anløper Fellesskapets havner. Opplysningene som 
framkommer ved bruk av ferdskriver, kan brukes både  
 
 

2004/EØS/56/20

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 54 av 25.2.2002, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 15.
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etter en ulykke for å undersøke årsakene til den og 
forebyggende for å trekke den nødvendige lærdom av 
slike situasjoner. Medlemsstatene bør oppmuntre til bruk 
av slike opplysninger for begge formål.

8) Medlemsstatene bør påse at vedkommende myndigheters 
kyststasjoner har til rådighet tilstrekkelig og behørig 
kvalifisert personale, i tillegg til hensiktsmessig teknisk 
utstyr.

9) Nøyaktig kunnskap om farlig eller forurensende last som 
transporteres om bord på skip, samt andre opplysninger 
av betydning for sikkerheten, f.eks. opplysninger om 
hendelser til sjøs, er avgjørende for forberedelsen av og 
effektiviteten i operasjoner for å håndtere forurensning 
eller fare for forurensning til sjøs. Skip som forlater 
eller har kurs for medlemsstatenes havner, må melde 
disse opplysningene til vedkommende myndigheter eller 
havnemyndighetene i disse medlemsstatene.

10) Med henblikk på enklere og raskere oversending og 
utnyttelse av iblant svært omfattende informasjon 
om last, bør slik informasjon sendes elektronisk, når 
det er praktisk mulig, til vedkommende myndighet 
eller den berørte havnemyndighet. Av samme grunner 
bør informasjonsutvekslingen mellom vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene foregå elektronisk.

11) Rutetrafikk mellom to eller flere stater der minst én er 
medlemsstat, må kunne unntas fra meldingskravene for 
hver reise når de berørte rederier til medlemsstatenes 
tilfredshet har innført interne framgangsmåter som sikrer 
at opplysningene fastsatt i dette direktiv uten opphold 
oversendes vedkommende myndighet.

12) På grunn av sin oppførsel eller sin tilstand utgjør enkelte 
skip en potensiell risiko for sjøsikkerheten og miljøet. 
Medlemsstatene bør vie overvåkingen av slike skip 
særskilt oppmerksomhet, treffe egnede tiltak for å hindre 
enhver forverring av risikoen de utgjør, og sende alle 
relevante opplysninger de har om disse skipene, til de 
øvrige berørte medlemsstater. Slike egnede tiltak kan være 
tiltak fastsatt innenfor rammen av havnestatskontrollen.

13) Medlemsstatene må være på vakt mot truslene mot 
sjøsikkerheten, sikkerheten for mennesker og hav- 
og kystmiljøet som skyldes hendelser, ulykker eller 
visse andre situasjoner til sjøs og nærvær av flak av 
forurensning eller drivende stykkgods i sjøen. For 

dette formål bør førere av skip som seiler innenfor 
medlemsstatenes lete- og redningsområde, eksklusive 
økonomiske sone eller tilsvarende, melde slike hendelser 
til kystmyndighetene og gi alle relevante opplysninger. 
Ut fra sin særskilte situasjon bør hver medlemsstat fritt 
kunne bestemme hvilket eller hvilke av de ovennevnte 
geografiske områder eller soner som bør omfattes av 
meldeplikten.

14) I tilfelle av en hendelse eller ulykke til sjøs vil fullt og helt 
samarbeid mellom partene som er involvert i transporten, 
bidra betydelig til effektiviteten i vedkommende 
myndigheters operasjoner.

15) Dersom vedkommende myndighet utpekt av en 
medlemsstat på grunnlag av et varsel om sjø- og 
værforholdene fra en kvalifisert værvarslingstjeneste 
anser at uvanlig dårlige vær- eller sjøforhold skaper en 
alvorlig trussel for sikkerheten for menneskeliv eller 
alvorlig fare for forurensning, bør den underrette førere 
av skip som har til hensikt å gå inn i eller forlate en havn 
om situasjonen, og den kan treffe alle andre egnede tiltak. 
Uten at plikten til å yte assistanse til fartøyer i nød berøres, 
kan disse tiltakene omfatte et forbud mot å gå inn i eller 
forlate havnen før situasjonen igjen er normal. I tilfelle av 
en mulig fare for sikkerheten eller fare for forurensning, 
og under hensyn til den konkrete situasjonen i den 
aktuelle havnen, kan vedkommende myndighet anbefale 
skipene ikke å forlate havnen. Dersom skipsføreren 
velger å forlate havnen, gjør han/hun dette uansett på eget 
ansvar, og bør begrunne sin beslutning.

16) Mangel på nødhavn kan få alvorlige følger i tilfelle en 
ulykke til sjøs. Medlemsstatene bør derfor utarbeide 
planer for å gjøre det mulig, dersom situasjonen 
krever det, å gi skip nødhavn i sine havner eller andre 
beskyttede områder på de best mulige vilkår. Dersom 
det er nødvendig og praktisk mulig, bør disse planene 
omfatte framskaffelse av tilstrekkelig utstyr og anlegg 
til assistanse, redning og bekjempelse av forurensning. 
Havner som tar imot et skip i nød, bør kunne regne med 
hurtig erstatning for eventuelle kostnader og skade som 
følger av denne operasjonen. Kommisjonen bør derfor 
undersøke mulighetene for å innføre et hensiktsmessig 
system for erstatning til havner i Fellesskapet som tar 
imot et skip i nød, og for å kreve at et skip som vil anløpe 
en fellesskapshavn, er tilstrekkelig forsikret.

17) Det er nødvendig å fastlegge en ramme for samarbeid 
mellom medlemsstatene og Kommisjonen for å 
forbedre gjennomføringen av overvåkings- og 
informasjonssystemet ved å opprette egnede kommunika
sjonsforbindelser mellom vedkommende myndigheter og 
havnene i medlemsstatene. Dekningsområdet til systemet 
for identifisering og overvåking av skip må dessuten 
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kompletteres i de havområder i Fellesskapet der det 
er utilstrekkelig. I tillegg bør det opprettes informas
jonsbehandlingssentre i Fellesskapets sjøfartsregioner 
for å gjøre det lettere å utveksle eller dele nyttige 
opplysninger i forbindelse med trafikkovervåkingen og 
gjennomføringen av dette direktiv. Medlemsstatene og 
Kommisjonen bør også bestrebe seg på å samarbeide med 
tredjestater for å nå disse målene.

18) For at dette direktiv skal bli virkningsfullt, er det en 
viktig forutsetning at medlemsstatene gjennomfører det 
strengt. For dette formål må medlemsstatene jevnlig 
foreta egnede inspeksjoner eller treffe andre tiltak som er 
nødvendige for å sikre at kommunikasjonsforbindelsene 
som er opprettet for å oppfylle kravene i dette direktiv, 
virker på en tilfredsstillende måte. Det bør også innføres 
en ordning med sanksjoner for å sikre at de berørte parter 
overholder meldingskravene og kravene om å føre utstyr 
fastsatt i dette direktiv.

19) 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(1).

20) Visse bestemmelser i dette direktiv kan endres ved 
framgangsmåten fastsatt i nevnte beslutning, for å ta 
hensyn til utviklingen av fellesskapsdokumenter og 
internasjonale dokumenter og erfaring som er vunnet 
ved gjennomføringen av dette direktiv, såframt slike 
endringer ikke utvider direktivets virkeområde. Rapporter 
som medlemsstatene utarbeider om gjennomføringen av 
dette direktiv, er et nyttig redskap for å gjøre det mulig 
for Kommisjonen å vurdere den erfaring som er vunnet 
ved gjennomføringen.

21) Bestemmelsene i direktiv 93/75/EØF skjerpes, utvides og 
endres betydelig ved dette direktiv. Direktiv 93/75/EØF 
bør derfor oppheves.

22) Ettersom målene for de foreslåtte tiltakene, nemlig å 
styrke sikkerheten og effektiviteten i sjøtrafikken, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 
på grunn av tiltakenes omfang eller virkning bedre kan 
nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å opprette et overvåkings- 
og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet med 
sikte på å øke sikkerheten og effektiviteten i sjøtrafikken, 
forbedre myndighetenes reaksjon på hendelser, ulykker 
eller potensielt farlige situasjoner til sjøs, herunder lete- og 
redningsoperasjoner, og bidra til å sikre bedre forebygging og 
oppdagelse av forurensning fra skip.

Medlemsstatene skal overvåke og treffe alle nødvendige og 
egnede tiltak for å sikre at skipsførere, operatører eller agenter, 
samt avskipere eller eiere av farlig eller forurensende last som 
transporteres om bord på disse skipene, overholder kravene 
fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 3

Virkeområde

1. Dette direktiv får anvendelse på skip på 300 bruttotonn 
og mer, med mindre annet er fastsatt.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) krigsskip, militære hjelpefartøyer og andre skip som 
eies eller drives av en medlemsstat og brukes i ikke-
kommersiell offentlig tjeneste,

b) fiskefartøyer, tradisjonelle skip og fritidsbåter med lengde 
på mindre enn 45 meter,

c) bunkers på mindre enn 5 000 tonn, skipsforsyninger og 
utstyr til bruk om bord i skip.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «relevante internasjonale dokumenter»:

— «MARPOL», Den internasjonale konvensjon av 1973 
om hindring av forurensning fra skip, og dens protokoll 
av 1978,

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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— «SOLAS», Den internasjonale konvensjon om 
sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med protokoller og 
endringer,

— Den internasjonale konvensjon av 1969 om måling av 
fartøyer,

— Den internasjonale konvensjon av 1969 om inngrep på 
åpent hav i tilfelle uhell som forårsaker oljeforurensning, 
og dens protokoll av 1973 om inngrep på åpent hav i 
tilfelle forurensning forårsaket av andre stoffer enn 
olje,

— «SAR-konvensjonen», Den internasjonale konvensjon 
av 1979 om ettersøking og redning til sjøs,

— «ISM-normen», Den internasjonale norm for 
sikkerhetsstyring,

— «IMDG-kodeksen», Den internasjonale kodeks for 
transport av farlig last til sjøs,

— «IBC-regelverket», IMOs internasjonale regelverk for 
bygging og utrustning av skip som transporterer farlige 
kjemikalier i bulk,

— «IGC-regelverket», IMOs internasjonale regelverk 
for bygging og utrustning av skip som transporterer 
flytende gass i bulk,

— «BC-regelverket», IMOs regelverk for sikker transport 
av fast bulklast,

— «INF-regelverket», IMOs regelverk for sikker transport 
av bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt 
avfall i flasker om bord på skip,

— «IMO-resolusjon A.851 (20)», Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjons resolusjon A.851 (20) med 
tittelen «Alminnelige prinsipper for meldingssystemer 
og -bestemmelser for fartøyer, herunder retningslinjer 
for melding av hendelser som omfatter farlig last, 
skadelige stoffer og/eller sjøforurensende stoffer»,

b) «operatør», fartøyets eier eller forretningsfører,

c) «agent», enhver person med fullmakt eller tillatelse til å gi 
informasjon på vegne av skipets operatør,

d) «avskiper», enhver person som har inngått avtale om 
godsbefraktning med en transportør, eller i hvis navn eller 
for hvis regning en slik avtale er inngått,

e) «rederi», et skipsrederi i henhold til regel 1 nr. 2 i kapittel 
IX i SOLAS-konvensjonen,

f) «skip», ethvert sjøgående fartøy,

g) «farlig last»,

— last klassifisert i IMDG-kodeksen,

— farlige flytende stoffer oppført i kapittel 17 i IBC-
regelverket,

— flytende gass oppført i kapittel 19 i IGC-regelverket,

— faste stoffer nevnt i tillegg B til BC-regelverket.

 Som farlig last regnes også last som ved transport 
omfattes av særlige forholdsregler i henhold til nr. 1.1.3 
i IBC-regelverket eller nr. 1.1.6 i IGC-regelverket,

h) «forurensende last»:

— oljer som definert i vedlegg I til MARPOL-
konvensjonen,

— skadelige flytende stoffer som definert i vedlegg II til 
MARPOL-konvensjonen,

— skadelige stoffer som definert i vedlegg III til 
MARPOL-konvensjonen,

i) «transportenhet», et kjøretøy beregnet på godstransport 
på vei, en jernbanegodsvogn, en transportcontainer, et 
veigående tankkjøretøy, en jernbanevogn eller en flyttbar 
tank,

j) «adresse», navnet og kommunikasjonsforbindelsene 
som ved behov kan brukes til å opprette kontakt med 
operatøren, agenten, havnemyndigheten, vedkommende 
myndighet eller eventuell annen representant eller organ 
som er i besittelse av detaljerte opplysninger om skipets 
last,

k) «vedkommende myndigheter», de myndigheter og 
organisasjoner som er utpekt av medlemsstatene til å motta 
og videreformidle opplysninger som meldes i henhold til 
dette direktiv,

l) «havnemyndighet», vedkommende myndighet eller organ 
som i hver havn er utpekt av medlemsstatene til å motta og 
videreformidle opplysninger som meldes i henhold til dette 
direktiv,
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m) «nødhavn», en havn, en del av en havn eller en annen 
beskyttende fortøynings- eller ankringsplass eller et annet 
beskyttet område som en medlemsstat har utpekt til å motta 
skip i nød,

n) «kyststasjon», en sjøtrafikksentral, et landbasert anlegg som 
er ansvarlig for et obligatorisk meldingssystem godkjent av 
IMO, eller et organ som er ansvarlig for å samordne lete- 
og redningsoperasjoner eller operasjoner for å bekjempe 
forurensning til sjøs, og som medlemsstatene har utpekt i 
henhold til dette direktiv,

o) «sjøtrafikksentral (VTS)», et tjenesteorgan beregnet på å 
forbedre sikkerheten og effektiviteten i sjøtrafikken og å 
beskytte miljøet, som er i stand til å gripe inn i trafikken 
og reagere på situasjoner som berører trafikken og som 
oppstår i VTS-området,

p) «system for seilingsruter», ethvert system med én eller 
flere seilingsruter eller tiltak for trafikkorganisering med 
sikte på å redusere risikoen for ulykker; det omfatter trafik
kseparasjonssystemer, toveis-seilingsruter, anbefalte ruter, 
områder som skal unngås, kysttrafikksoner, rundkjøringer, 
aktsomhetsområder og dypvannsruter,

q) «tradisjonelle skip», alle typer historiske skip og kopier 
av disse, herunder skip som er konstruert for å fremme 
tradisjonelle ferdigheter og sjømannskap, som også tjener 
som levende kulturminner og drives i samsvar med 
tradisjonelle prinsipper for sjømannskap og teknikk,

r) «ulykke», en ulykke i henhold til IMOs standard for 
undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs.

AVDELING I

MELDING FRA SKIP OG OVERVÅKING AV SKIP

Artikkel 4

Melding før anløp i medlemsstatenes havner

1. Operatøren, agenten eller føreren av et skip med kurs 
for en medlemsstats havn skal melde de opplysninger som er 
oppført i vedlegg I nr. 1 til havnemyndigheten:

a) minst 24 timer på forhånd, eller

b) senest på det tidspunkt da skipet forlater forrige havn, 
dersom reisetiden er mindre enn 24 timer, eller

c) dersom anløpshavnen ikke er kjent eller den endres under 
reisen, så snart denne opplysning foreligger.

2. Skip som kommer fra en havn utenfor Fellesskapet og 
har kurs for en medlemsstats havn og transporterer farlig eller 
forurensende last, skal overholde meldingsplikten fastsatt i 
artikkel 13.

Artikkel 5

Overvåking av skip som går inn i området med 
obligatoriske meldingssystemer for skip

1. Den berørte medlemsstat skal overvåke og treffe alle 
nødvendige og egnede tiltak for å sikre at alle skip som går inn 
i området med et obligatorisk meldingssystem for skip som er 
vedtatt av IMO i samsvar med regel 11 i kapittel V i SOLAS-
konvensjonen og drives av en eller flere stater, hvorav minst én 
er en medlemsstat, i samsvar med relevante retningslinjer og 
kriterier utarbeidet av IMO, overholder reglene for systemet 
ved å melde de foreskrevne opplysninger, med forbehold 
for ytterligere opplysninger som kreves av en medlemsstat i 
henhold til IMO-resolusjon A.851 (20).

2. Når en medlemsstat framlegger et nytt obligatorisk 
meldingssystem for skip eller et forslag om å endre et 
eksisterende meldingssystem for vedtakelse i IMO, skal den 
innbefatte i sitt forslag minst de opplysninger som er nevnt i 
vedlegg I nr. 4.

Artikkel 6

Bruk av automatiske identifikasjonssystemer

1. Alle skip som anløper en medlemsstats havn, må i 
samsvar med tidsplanen fastsatt i vedlegg II nr. 1 være utstyrt 
med et automatisk identifikasjonssystem (AIS) som oppfyller 
de kvalitetsstandarder som IMO har utarbeidet.

2. Skip som er utstyrt med AIS, skal ha systemet i drift til 
enhver tid, unntatt dersom internasjonale avtaler, regler eller 
standarder fastsetter beskyttelse av navigasjonsopplysninger.

Artikkel 7

Bruk av systemer for seilingsruter

1. Medlemsstatene skal overvåke og treffe alle nødvendige 
og egnede tiltak for å sikre at alle skip som går inn i området 
med et obligatorisk system for seilingsruter som er vedtatt 
av IMO i samsvar med regel 10 i kapittel V i SOLAS-
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konvensjonen og drives av en eller flere stater hvorav minst én 
er en medlemsstat, bruker systemet i samsvar med de relevante 
retningslinjer og kriterier som er utarbeidet av IMO.

2. Når medlemsstatene på eget ansvar anvender et system 
for seilingsruter som ikke er vedtatt av IMO, skal de i størst 
mulig utstrekning ta hensyn til de retningslinjer og kriterier 
som er utarbeidet av IMO, og spre alle opplysninger som 
er nødvendige for sikker og effektiv bruk av systemet for 
seilingsruter.

Artikkel 8

Overvåking av at skipene overholder sjøtrafikksentralenes 
regler

Medlemsstatene skal overvåke og treffe alle nødvendige og 
egnede tiltak for å sikre at:

a) skip som går inn i et område som dekkes av en sjøtrafikksentral 
(VTS) som drives av én eller flere stater hvorav minst én er 
en medlemsstat, som ligger i deres sjøterritorium og som er 
basert på retningslinjene utarbeidet av IMO, benytter denne 
VTS og overholder dens regler,

b) skip som fører en medlemsstats flagg eller skip som har 
kurs for en medlemsstats havn og går inn i et område 
som omfattes av en slik VTS som ligger utenfor en 
medlemsstats sjøterritorium og er basert på retningslinjer 
utarbeidet av IMO, overholder reglene for denne VTS,

c) skip som fører en tredjestats flagg og ikke har kurs for en 
havn i en medlemsstat og som går inn i et VTS-område 
utenfor en medlemsstats sjøterritorium, følger reglene 
for denne VTS i størst mulig grad. Medlemsstatene bør 
underrette den berørte flaggstat om alle åpenbare alvorlige 
brudd på disse reglene i et slikt VTS-område.

Artikkel 9

Infrastruktur for meldingssystemene for fartøyer, 
systemene for seilingsruter og sjøtrafikksentralene

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige og egnede 
tiltak for gradvis å skaffe seg, innenfor tidsrom som er forenlige 
med tidsplanen oppført i vedlegg II nr. 1, egnet utstyr og 
landbaserte anlegg til å motta og bruke AIS-opplysningene, idet 
det tas hensyn til den nødvendige rekkevidde for oversending 
av meldingene.

2. Prosessen med å bygge opp det utstyr og de landbaserte 
anlegg som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, 

skal være fullført innen utgangen av 2007. Medlemsstatene 
skal påse at egnet utstyr til å formidle opplysningene til og 
utveksle dem mellom medlemsstatenes nasjonale systemer, er 
driftsklart senest ett år etter dette.

3. Medlemsstatene skal påse at kyststasjonene som 
har ansvar for å overvåke overholdelsen av reglene for 
sjøtrafikksentralene og systemene for seilingsruter, råder over 
tilstrekkelig og behørig kvalifisert personale, samt egnede 
midler til kommunikasjon og skipsovervåking, og at de drives 
i samsvar med de relevante IMO-retningslinjer.

Artikkel 10

Ferdskriver

1. Medlemsstatene skal overvåke og treffe alle nødvendige 
og hensiktsmessige tiltak for å sikre at skip som anløper en 
havn i en medlemsstat, er utstyrt med en ferdskriver (VDR) 
i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg II nr. II. Eventuelle 
unntak for roroferger eller hurtiggående passasjerfartøyer i 
henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsdirektiv 1999/35/EF 
av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser 
med henblikk på sikker drift av roroferger og hurtiggående 
passasjerfartøyer i rutetrafikk(1), skal opphøre 5. august 2002.

2. Data som er innsamlet fra en ferdskriver, skal stilles til 
rådighet for den berørte medlemsstat i tilfelle av undersøkelse 
av en sjøulykke som har skjedd i farvann under en medlemsstats 
jurisdiksjon. Medlemsstatene skal påse at slike data brukes i 
undersøkelsen og blir korrekt analysert. Medlemsstatene skal 
påse at resultatene fra undersøkelsen offentliggjøres så snart 
som mulig etter at den er avsluttet.

Artikkel 11

Undersøkelse av ulykker

Uten at artikkel 12 i direktiv 1999/35/EF berøres, skal 
medlemsstatene overholde bestemmelsene i IMOs regelverk 
for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs når de foretar 
en undersøkelse av en ulykke eller hendelse til sjøs der et skip 
som omhandlet i dette direktiv er innblandet. Medlemsstatene 
skal samarbeide om undersøkelser av ulykker og hendelser til 
sjøs der skip som fører deres flagg, er innblandet.

(1) EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1.
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AVDELING II

MELDING OM FARLIG ELLER FORURENSENDE 
LAST OM BORD PÅ SKIP (HAZMAT)

Artikkel 12

Avskiperens forpliktelser

Farlig eller forurensende last kan ikke leveres til transport 
eller lastes om bord i skip, uansett størrelse, i en havn i en 
medlemsstat uten at en erklæring med opplysningene nevnt i 
vedlegg I nr. 2 er levert til skipsføreren eller operatøren.

Det skal være avskiperens plikt å levere en slik erklæring til 
skipsføreren eller operatøren og å påse at lasten som leveres til 
transport, faktisk er den som er oppgitt i samsvar med første 
ledd.

Artikkel 13

Melding om farlig eller forurensende last som 
transporteres om bord

1. Operatøren, agenten eller føreren av et skip, uansett 
størrelse, som transporterer farlig eller forurensende 
last og forlater en havn i en medlemsstat, skal senest på 
avreisetidspunktet melde opplysningene nevnt i vedlegg I nr. 3 
til vedkommende myndighet utpekt av nevnte medlemsstat.

2. Operatøren, agenten eller føreren av et skip, uansett 
størrelse, som transporterer farlig eller forurensende last og 
som kommer fra en havn utenfor Fellesskapet og har kurs for en 
havn i en medlemsstat eller en ankringsplass i en medlemsstats 
sjøterritorium, skal melde opplysningene nevnt i vedlegg 
I nr. 3 til vedkommende myndighet i medlemsstaten der 
første bestemmelseshavn eller ankringsplass ligger, senest ved 
avreise fra lastehavnen, eller, dersom disse opplysningene ikke 
foreligger på avreisetidspunktet, så snart bestemmelseshavnen 
eller ankringsplassens beliggenhet er kjent.

3. Medlemsstatene kan fastsette en framgangsmåte som 
tillater operatøren, agenten eller føreren av et skip som 
nevnt i nr. 1 og 2 å melde opplysningene nevnt i vedlegg 
I nr. 3 til havnemyndigheten i avreise- eller eventuelt 
bestemmelseshavnen i Fellesskapet.

Framgangsmåten som fastsettes, må sikre at vedkommende 
myndighet har tilgang til opplysningene angitt i vedlegg 
I nr. 3 til enhver tid etter behov. For dette formål skal den 
berørte havnemyndighet oppbevare opplysningene nevnt i 
vedlegg I nr. 3 tilstrekkelig lenge til at de kan brukes i tilfelle 

en hendelse eller ulykke til sjøs. Havnemyndigheten skal 
treffe alle nødvendige tiltak for å gi disse opplysningene til 
vedkommende myndighet uten opphold, etter anmodning, 
døgnet rundt, i elektronisk form.

4. Operatøren, agenten eller føreren av skipet må oversende 
lastopplysningene nevnt i vedlegg I nr. 3 til havnemyndigheten 
eller vedkommende myndighet.

Opplysningene må overføres elektronisk når dette er mulig. 
Ved utveksling av elektroniske meldinger må den syntaks og 
de framgangsmåter som er fastsatt i vedlegg III, brukes.

Artikkel 14

Databasert utveksling av opplysninger mellom 
medlemsstatene

Medlemsstatene skal samarbeide for å sikre at nasjonale 
systemer som brukes for å behandle opplysningene nevnt i 
vedlegg I, kan sammenkobles og har samvirkingsevne.

Kommunikasjonssystemer som opprettes i henhold til første 
ledd, må ha følgende egenskaper:

a) utvekslingen av opplysninger må skje elektronisk og gjøre 
det mulig å motta og behandle meldinger som sendes inn i 
samsvar med artikkel 13,

b) systemet må gjøre det mulig å oversende opplysninger 
døgnet rundt,

c) hver medlemsstat må etter anmodning uten opphold kunne 
oversende opplysninger om skipet og den farlige eller 
forurensende lasten om bord til vedkommende myndighet 
i en annen medlemsstat.

Artikkel 15

Unntak

1. Medlemsstatene kan unnta rutetrafikk mellom havner 
på sitt territorium fra kravet fastsatt i artikkel 13 når følgende 
vilkår er oppfylt:

a) rederiet som driver rutetrafikken nevnt ovenfor, skal opprette 
og ajourføre en liste over de berørte skipene og sende den til 
den berørte vedkommende myndighet,

b) for hver reise som foretas, skal opplysningene nevnt 
i vedlegg I nr. 3 gjøres tilgjengelige for vedkommende 
myndighet etter anmodning. Rederiet må opprette et internt 
system for å sikre at disse opplysningene uten opphold kan 
oversendes elektronisk til vedkommende myndighet døgnet 
rundt, i samsvar med artikkel 13 nr. 4.
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2. Når det drives internasjonal rutetrafikk mellom to eller 
flere stater, hvorav minst én er en medlemsstat, kan hver av 
de berørte medlemsstater anmode de øvrige medlemsstater 
om at det blir gitt unntak for denne trafikken. Alle berørte 
medlemsstater, herunder de berørte kyststater, skal samarbeide 
om å gi unntak for den aktuelle trafikken etter vilkårene fastsatt 
i nr. 1.

3. Medlemsstatene skal jevnlig kontrollere at vilkårene 
fastsatt i nr. 1 og 2 er oppfylt. Dersom minst ett av disse 
vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal medlemsstatene 
umiddelbart tilbakekalle unntaket for det berørte rederiet.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en liste 
over de rederier og skip som har fått unntak i henhold til denne 
artikkel, samt enhver ajourføring av denne listen.

AVDELING III

OVERVÅKING AV FARLIGE SKIP OG INNGREP VED 
HENDELSER OG ULYKKER TIL SJØS

Artikkel 16

Oversending av opplysninger om visse skip

1. Skip som oppfyller kriteriene nedenfor, skal betraktes 
som skip som utgjør en potensiell fare for skipsfarten eller en 
trussel mot sjøsikkerheten, sikkerheten for mennesker eller for 
miljøet:

a)  skip som under reisen:

— har vært innblandet i hendelser eller ulykker til sjøs 
som nevnt i artikkel 17, eller

— har unnlatt å overholde meldingskravene fastsatt i dette 
direktiv, eller

— har unnlatt å overholde gjeldende regler i systemer for 
seilingsruter og sjøtrafikksentraler som en medlemsstat 
har ansvaret for,

b) skip som bevislig har eller som antas å ha foretatt 
tilsiktede utslipp av olje eller begått andre overtredelser av 
MARPOL-konvensjonen i farvann under en medlemsstats 
jurisdiksjon,

c) skip som er nektet adgang til havner i medlemsstatene eller 
som har vært gjenstand for rapport eller melding fra en 
medlemsstat i samsvar med vedlegg I nr. 1 i rådsdirektiv 

95/21/EF av 19. juni 1995 om havnestatskontroll av 
skip(1).

2. Kyststasjoner som har relevante opplysninger om skip 
nevnt i nr. 1, skal oversende disse til de berørte kyststasjoner 
i de øvrige medlemsstater som ligger langs skipets planlagte 
rute.

3. Medlemsstatene skal påse at opplysningene som 
oversendes til dem i henhold til nr. 2, videreformidles til de 
relevante havnemyndigheter og/eller en annen myndighet som 
medlemsstaten har utpekt. I den utstrekning den tilgjengelige 
personalkapasitet tillater det, skal medlemsstatene utføre enhver 
relevant inspeksjon eller kontroll i sine havner, enten på eget 
initiativ eller etter anmodning fra en annen medlemsstat, uten 
at noen forpliktelser i henhold til havnestatskontrollen berøres. 
De skal underrette alle berørte medlemsstater om resultatene 
av de tiltak de treffer.

Artikkel 17

Melding av hendelser og ulykker til sjøs

1. Med forbehold for folkeretten og med sikte på å hindre 
eller redusere enhver betydelig trussel mot sjøsikkerheten, 
sikkerheten for mennesker eller for miljøet, skal medlemsstatene 
overvåke og treffe alle egnede tiltak for å sikre at føreren av 
et skip som seiler innenfor deres lete- og redningsområde/
eksklusive økonomiske sone eller tilsvarende, umiddelbart 
melder til den kyststasjon som er ansvarlig for nevnte 
geografiske område eller sone:

a) enhver hendelse eller ulykke som berører skipets sikkerhet, 
f.eks. kollisjon, grunnstøting, havari, driftsfeil eller -svikt, 
vanninntrenging eller forskyvning av lasten, enhver feil ved 
skroget eller konstruksjonsmessig svikt,

b) enhver hendelse eller ulykke som setter sjøsikkerheten 
i fare, f.eks. svikt som vil kunne berøre skipets 
manøvreringsdyktighet eller sjødyktighet, eller mangler som 
berører framdriftssystemet eller styremaskinen, anlegget for 
produksjon av elektrisk kraft, navigasjonsutstyret eller 
kommunikasjonsutstyret,

c) enhver situasjon som vil kunne føre til forurensning av en 
medlemsstats farvann eller kyst, f.eks. utslipp eller risiko for 
utslipp av forurensende produkter i sjøen,

d) ethvert flak med forurensende materiale og enhver container 
eller alt stykkgods som er observert drivende i sjøen.

(1) EFT L 157 av 7.7.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/106/EF (EFT L 19 av 22.1.2002, s. 17).
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2. Meldingen som sendes i henhold til nr. 1, skal minst 
inneholde skipets identitet, dets posisjon, avreisehavn, 
bestemmelseshavn, adressen der det kan innhentes opplysninger 
om den farlige eller forurensende lasten som transporteres om 
bord, antall ombordværende, de nærmere omstendigheter 
ved hendelsen og alle relevante opplysninger nevnt i IMO-
resolusjon A.851 (20).

Artikkel 18

Tiltak i tilfelle uvanlig dårlige værforhold

1. Dersom vedkommende myndigheter som er utpekt av 
medlemsstatene, i tilfelle uvanlig dårlige vær- eller sjøforhold 
mener at det foreligger en alvorlig risiko for forurensning 
av deres havområder eller kystsoner eller av andre staters 
havområder eller kystsoner, eller at sikkerheten for menneskeliv 
er i fare:

a) bør de, dersom det er mulig, gi føreren av et skip som 
befinner seg i det berørte havneområde og ønsker å gå 
inn i eller ut av havnen, alle opplysninger om sjøgang og 
værforhold og eventuelt, dersom det er mulig, om den 
fare disse forhold kan utgjøre for hans/hennes skip, lasten, 
besetningen og passasjerene,

b) kan de, uten at plikten til å yte assistanse til skip i nød 
berøres og i samsvar med artikkel 20, treffe alle andre 
egnede tiltak, som kan omfatte en anbefaling om eller et 
forbud mot at et bestemt skip eller skip generelt går inn 
i eller ut av havnen i de berørte områder og soner før 
det er fastslått at det ikke lenger foreligger en risiko for 
menneskeliv og/eller miljøet,

c) skal de treffe egnede tiltak for i størst mulig grad å 
begrense eller om nødvendig forby bunkring av skip i sitt 
sjøterritorium.

2. Skipsføreren skal underrette rederiet om de egnede 
tiltakene eller anbefalingene nevnt i nr. 1. Disse påvirker 
likevel ikke beslutningen som skipsføreren tar på grunnlag av 
sin faglige vurdering i samsvar med SOLAS-konvensjonen. 
Dersom beslutningen som skipsføreren tar, ikke er i samsvar med 
tiltakene nevnt i nr. 1, skal han/hun underrette vedkommende 
myndighet om grunnene til sin beslutning.

3. De egnede tiltakene eller anbefalingene nevnt i nr. 1 
skal være basert på et sjø- eller værvarsel gitt av en kvalifisert 
værvarslingstjeneste som er anerkjent av medlemsstaten.

Artikkel 19

Tiltak i forbindelse med hendelser eller ulykker til sjøs

1. Ved hendelser eller ulykker til sjøs som nevnt i artikkel 
17 skal medlemsstatene treffe alle egnede tiltak som er i 

samsvar med folkeretten når slike tiltak er nødvendige av 
hensyn til sjøsikkerheten og sikkerheten for menneskeliv eller 
vernet av hav- og kystmiljøet.

Vedlegg IV inneholder en ikke-uttømmende liste over tiltak 
som medlemsstatene kan treffe i henhold til denne artikkel.

2. Operatøren, skipsføreren og eieren av den farlige eller 
forurensende lasten som transporteres om bord, må samarbeide, 
i samsvar med nasjonal lovgivning og folkeretten, fullt ut med 
vedkommende nasjonale myndigheter, etter disses anmodning, 
med henblikk på i størst mulig grad å redusere konsekvensene 
av en hendelse eller ulykke til sjøs.

3. Føreren av et skip som omfattes av bestemmelsene i 
ISM-normen, skal, i samsvar med denne, underrette rederiet 
om enhver hendelse eller ulykke som nevnt i artikkel 17 nr. 1 
som inntreffer til sjøs. Så snart rederiet er underrettet om en 
slik situasjon, skal det kontakte vedkommende kyststasjon og 
om nødvendig stille seg til rådighet for den.

Artikkel 20

Nødhavner

Etter samråd med de berørte parter og under hensyn til de 
relevante retningslinjer fra IMO skal medlemsstatene utarbeide 
planer med sikte på å motta skip i nød i farvann under deres 
jurisdiksjon. Disse planene skal inneholde de nødvendige 
ordninger og framgangsmåter, som skal ta hensyn til drifts- 
og miljømessige begrensninger, for å sikre at skip i nød 
umiddelbart kan gå til en nødhavn, med forbehold om tillatelse 
fra vedkommende myndighet. Dersom medlemsstaten anser 
at det er nødvendig og gjennomførbart, skal planene omfatte 
ordninger for å skaffe tilstrekkelige midler og anlegg for 
assistanse, redning og bekjempelse av forurensning.

Planene om å motta skip i nød skal gjøres tilgjengelige etter 
anmodning. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
innen 5. februar 2004 om de tiltak de treffer i henhold til første 
ledd.

Artikkel 21

Underretning av de berørte parter

1. Ved behov skal vedkommende kyststasjon i den berørte 
medlemsstat sende melding per radio innen de berørte områder 
om enhver hendelse eller ulykke som er meldt i henhold til 
artikkel 17 nr. 1, og opplysninger om ethvert skip som utgjør 
en trussel mot sjøsikkerheten, sikkerheten for mennesker eller 
miljøet.
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2. Vedkommende myndigheter som har opplysninger 
meldt i samsvar med artikkel 13 og 17, skal treffe egnede 
tiltak for til enhver tid å videreformidle slike opplysninger 
av sikkerhetsgrunner etter anmodning fra vedkommende 
myndighet i en annen medlemsstat.

3. En medlemsstat der vedkommende myndigheter i henhold 
til dette direktiv eller på annen måte er blitt underrettet om 
forhold som medfører eller øker risikoen for at visse hav- og 
kystområder i en annen medlemsstat utsettes for en fare, skal 
treffe egnede tiltak for å underrette enhver berørt medlemsstat 
om dette så snart som mulig, og samrå seg med den angående 
de tiltak som vurderes. Medlemsstatene skal om nødvendig 
samarbeide med sikte på i fellesskap å fastsette ordninger for 
felles tiltak.

Hver medlemsstat skal treffe de nødvendige tiltak for fullt ut 
å utnytte de meldinger som skipene er pålagt å sende dem i 
henhold til artikkel 17.

AVDELING IV

UTFYLLENDE TILTAK

Artikkel 22

Utpeking av vedkommende organer og offentliggjøring av 
en liste over disse

1. Hver medlemsstat skal utpeke vedkommende myndigheter, 
havnemyndigheter og kyststasjoner som meldingene fastsatt i 
dette direktiv skal sendes til.

2. Hver medlemsstat skal påse at skipsfartsnæringen blir 
behørig underrettet, særlig gjennom nautiske publikasjoner, 
om de myndigheter og stasjoner som er utpekt i henhold til nr. 
1, herunder eventuelt deres geografiske ansvarsområde, samt 
de framgangsmåter som er fastsatt for melding av opplysninger 
i henhold til dette direktiv, og skal jevnlig ajourføre disse 
opplysningene.

3. Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen en liste 
over de myndigheter og stasjoner de utpeker i henhold til nr. 1, 
samt enhver ajourføring av denne listen.

Artikkel 23

Samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen

Medlemsstatene og Kommisjonen skal samarbeide om å nå 
følgende mål:

a) sørge for best mulig bruk av opplysningene som 
meldes i henhold til dette direktiv, særlig ved å utvikle 

egnede telematikkforbindelser mellom kyststasjoner og 
havnemyndigheter med sikte på utveksling av data om 
skipenes bevegelser, beregnede ankomsttid i havn og last,

b) utvikle og styrke effektiviteten i telematikkforbindelsene 
mellom medlemsstatenes kyststasjoner med sikte på å få et 
klarere bilde av trafikken og forbedre overvåkingen av skip 
i transitt samt harmonisere og i størst mulig grad forenkle 
meldingene som kreves av skip som er underveis,

c) utvide dekningsområdet for Fellesskapets system for 
overvåking av og informasjon om sjøtrafikken og/eller 
ajourføre det med sikte på å forbedre identifiseringen 
og overvåkingen av skip. For dette formål skal 
medlemsstatene og Kommisjonen samarbeide for eventuelt 
å fastsette obligatoriske meldingssystemer, obligatoriske 
trafikksentraltjenester og egnede systemer for seilingsruter, 
med sikte på å framlegge dem for IMO til godkjenning,

d) eventuelt utarbeide samordnede planer for mottak av skip i 
nød.

Artikkel 24

Fortrolig behandling av opplysninger

Medlemsstatene skal i samsvar med sin nasjonale lovgivning 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre fortrolig behandling av 
opplysninger som sendes dem i henhold til dette direktiv.

Artikkel 25

Overvåking av gjennomføringen av dette direktiv, 
sanksjoner

1. Medlemsstatene skal utføre jevnlige inspeksjoner og 
treffe alle andre tiltak som kreves for å kontrollere virkemåten 
til de landbaserte telematikksystemene som opprettes for å 
oppfylle kravene i dette direktiv, og særlig deres evne til å 
tilfredsstille kravene til å motta og sende, uten opphold, døgnet 
rundt, opplysninger meldt i henhold til artikkel 13 og 15.

2. Medlemsstatene skal fastsette et system med sanksjoner 
for overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til dette direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
sikre at sanksjonene anvendes. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.
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3. Medlemsstatene skal uten opphold underrette flaggstaten 
og enhver annen berørt stat om tiltak som treffes overfor skip 
som ikke fører deres flagg i henhold til artikkel 16 og 19 og 
nr. 2 i denne artikkel.

4. Dersom en medlemsstat ved en hendelse eller ulykke 
til sjøs som nevnt i artikkel 19 konstaterer at rederiet ikke 
har vært i stand til å opprette og opprettholde en forbindelse 
med skipet eller med de berørte kyststasjonene, skal den 
underrette den stat som utstedte ISM-samsvarsattesteringen og 
det tilhørende sikkerhetsstyringssertifikatet, eller på hvis vegne 
disse ble utstedt, om dette.

Dersom svikten er så alvorlig at den viser en betydelig grad 
av manglende samsvar med hensyn til sikkerhetsstyringssyst
emets virkemåte hos et rederi etablert i en medlemsstat, skal 
den medlemsstat som utstedte samsvarsattesteringen eller 
sikkerhetsstyringssertifikatet til skipet, umiddelbart treffe de 
nødvendige tiltak overfor det berørte rederi med sikte på å få 
tilbakekalt samsvarsattesteringen og det tilhørende sikkerhets
styringssertifikatet.

Artikkel 26

Vurdering

1. Medlemsstatene skal innen 5. februar 2007 avlegge 
rapport til Kommisjonen om framdriften i gjennomføringen 
av dette direktiv, særlig når det gjelder bestemmelsene i 
artikkel 9, 10, 18, 20, 22, 23 og 25. Medlemsstatene skal innen 
31. desember 2009 avlegge rapport til Kommisjonen om hele 
gjennomføringen av direktivet.

2. På grunnlag av rapportene nevnt i nr. 1 skal 
Kommisjonen innen seks måneder etter dette avlegge rapport 
til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av dette 
direktiv. I sine rapporter skal Kommisjonen vurdere hvorvidt 
og i hvilken utstrekning bestemmelsene i dette direktiv, slik 
de er gjennomført av medlemsstatene, bidrar til å styrke 
sikkerheten og effektiviteten i sjøtransporten og til å hindre 
forurensning fra skip.

3. Kommisjonen skal vurdere behovet for og 
gjennomførbarheten av tiltak på fellesskapsplan med sikte på å 
gjøre det lettere å få dekket eller erstattet kostnader og skader 
i forbindelse med mottak av skip i nød, herunder egnede krav 
om forsikring og annen økonomisk sikkerhet.

Kommisjonen skal innen 5. februar 2007 avlegge rapport 
til Europaparlamentet og Rådet om resultatene av denne 
undersøkelsen.

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 27

Framgangsmåte ved endring

1. Definisjonene i artikkel 3, henvisningene til fellesskaps- 
og IMO-dokumenter og vedleggene kan endres i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 nr. 2 for å bringe dem 
i samsvar med fellesskapsrett eller folkerett som er vedtatt, 
endret eller trådt i kraft, såframt slike endringer ikke utvider 
dette direktivs virkeområde.

2. Videre kan vedlegg I, III og IV endres i samsvar med 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 28 nr. 2, i lys av den erfaring 
som vinnes med dette direktiv, såframt slike endringer ikke 
utvider direktivets virkeområde.

Artikkel 28

Komité

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 to måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 29

1. Medlemsstatene skal innen 5. februar 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

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

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

Artikkel 30

Rådsdirektiv 93/75/EF oppheves 5. februar 2004.
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Artikkel 31

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

Artikkel 32

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 27. juni 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. ARIAS CAÑETE

 President Formann
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VEDLEGG I

LISTE OVER OPPLYSNINGER SOM SKAL MELDES

1. Opplysninger som skal meldes i henhold til artikkel 4 – Alminnelige opplysninger

a) Identifikasjon av skipet (navn, kjenningssignal, IMO-identifikasjonsnummer eller MMSI-nummer)

b) Bestemmelseshavn

c) Beregnet ankomsttid i bestemmelseshavnen eller ved losstasjonen, slik vedkommende myndighet krever, og 
beregnet avreisetid fra denne havnen

d) Samlet antall personer om bord

2. Opplysninger som skal meldes i henhold til artikkel 12 – Opplysninger om lasten

a) Den korrekte tekniske betegnelse på den farlige eller forurensende lasten, eventuelle FN-numre, IMO-
fareklasse i samsvar med IMDG-kodeksen, IBC- og IGC-regelverket og eventuelt skipets klasse som kreves 
for lasten i henhold til INF-regelverket som definert i regel VII/14.2, mengden av slik last og, dersom den 
transporteres i andre transportenheter enn tanker, disses identifikasjonsnumre

b) Adressen der detaljerte opplysninger om lasten kan fås

3. Opplysninger som skal meldes i henhold til artikkel 13

A. Alminnelige opplysninger

a)  Identifikasjon av skipet (navn, kjenningssignal, IMO-identifikasjonsnummer eller MMSI-nummer)

b)  Bestemmelseshavn

c)  For et skip som forlater en havn i en medlemsstat: beregnet avreisetid fra avreisehavnen eller losstasjonen, 
slik vedkommende myndighet krever, og beregnet ankomsttid i bestemmelseshavnen

d)  For et skip som kommer fra en havn utenfor Fellesskapet og har kurs for en havn i en medlemsstat: 
beregnet ankomsttid i bestemmelseshavnen eller ved losstasjonen, slik vedkommende myndighet krever.

e)  Samlet antall personer om bord

B. Opplysninger om lasten

a)  Den korrekte tekniske betegnelsen på den farlige eller forurensende lasten, eventuelle FN-numre, IMO-
fareklasse i samsvar med IMDG-kodeksen, IBC- og IGC-regelverket og eventuelt skipets klasse i henhold 
til INF-regelverket, mengden av slik last og dens plassering om bord og, dersom den transporteres i andre 
transportenheter enn tanker, disses identifikasjonsnumre

b)  Bekreftelse av at det om bord på skipet foreligger en liste, et manifest eller en lasteplan som i detalj angir 
den farlige eller forurensende lasten som transporteres om bord og dens plassering i skipet

c)  Adressen der detaljerte opplysninger om lasten kan fås

4. Opplysninger nevnt i artikkel 5

 —   A.  Identifikasjon av skipet (navn, kjenningssignal, IMO-identifikasjonsnummer eller MMSI-nummer)

 —   B.  Dato og klokkeslett
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 —  C eller D. Posisjon i breddegrad og lengdegrad eller rettvisende peiling og avstand i sjømil fra et tydelig 
identifisert landemerke

 —  E. Kurs

 —  F. Hastighet

 —  I. Bestemmelseshavn og beregnet ankomsttid

 —  P. Last og, dersom det finnes farlig last om bord, mengde og IMO-klasse

 —  T. Adresse for formidling av opplysninger om lasten

 —  W. Samlet antall personer om bord

 —  X. Diverse opplysninger:

— bunkersoljens egenskaper og mengde, for skip som fører mer enn 5 000 tonn bunkersolje

— navigasjonsstatus

5. Skipsføreren må straks underrette vedkommende myndighet eller den berørte havnemyndighet om enhver endring 
i opplysninger som er meldt i henhold til dette vedlegg.

______
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VEDLEGG II

KRAV TIL UTSTYR OM BORD

1. Automatiske identifikasjonssystemer (AIS)

1. Skip bygd 1. juli 2002 eller senere

  Passasjerskip, uansett størrelse, og alle skip på 300 bruttotonn og mer som er bygd 1. juli 2002 eller senere og 
som anløper en havn i en medlemsstat i Fellesskapet, omfattes av kravet om å føre AIS fastsatt i artikkel 6.

2. Skip bygd før 1. juli 2002

  Passasjerskip, uansett størrelse, og alle skip på 300 bruttotonn og mer som er bygd før 1. juli 2002 og som 
anløper en havn i en medlemsstat i Fellesskapet, omfattes av kravet om å føre AIS fastsatt i artikkel 6 i henhold 
til følgende tidsplan:

a)  passasjerskip: senest 1. juli 2003,

b)  tankskip: senest ved første besiktelse av sikkerhetsutstyr etter 1. juli 2003,

c)  andre skip enn passasjerskip og tankskip, på 50 000 bruttotonn og mer: senest 1. juli 2004,

d)  andre skip enn passasjerskip og tankskip, på 10 000 bruttotonn og mer, men mindre enn 50 000 bruttotonn: 
senest 1. juli 2005 eller, for skip som går i utenriksfart, en tidligere dato som vedtas innenfor rammen av 
IMO,

e)  andre skip enn passasjerskip og tankskip, på 3 000 bruttotonn og mer, men mindre enn 10 000 bruttotonn: 
senest 1. juli 2006 eller, for skip som går i utenriksfart, en tidligere dato som vedtas innenfor rammen av 
IMO,

f)  andre skip enn passasjerskip og tankskip, på 300 bruttotonn og mer, men mindre enn 3 000 bruttotonn: 
senest 1. juli 2007 eller, for skip som går i utenriksfart, en tidligere dato som vedtas innenfor rammen av 
IMO.

  Medlemsstatene kan unnta passasjerskip på mindre enn 300 bruttotonn som går i innenriksfart, fra anvendelsen 
av kravene om AIS fastsatt i dette vedlegg.

II. Ferdskriver (VDR)

1. Skip i følgende kategorier skal, når de anløper en havn i en medlemsstat i Fellesskapet, være utstyrt med 
ferdskriver som tilfredsstiller kvalitetsstandardene i IMO-resolusjon A.861(20) og prøvingsstandardene 
fastsatt i standard nr. 61996 fra Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC):

a)  passasjerskip bygd 1. juli 2002 eller senere: senest 5. august 2002,

b)  roro-passasjerskip bygd før 1. juli 2002: senest ved første besiktelse 1. juli 2002 eller senere,

c)  andre passasjerskip enn roro-passasjerskip, bygd før 1. juli 2002: senest 1. januar 2004,

d)  andre skip enn passasjerskip, på 3 000 bruttotonn og mer, bygd 1. juli 2002 eller senere: senest 5. august 
2002.
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2. Skip i følgende kategorier bygd før 1. juli 2002 skal, når de anløper en havn i en medlemsstat i Fellesskapet, 
være utstyrt med ferdskriver som tilfredsstiller de relevante IMO-standardene:

a)  lasteskip på 20 000 bruttotonn og mer: senest på den dato som IMO fastsetter eller, i mangel på IMO-
vedtak, senest 1. januar 2007,

b)  lasteskip på 3 000 bruttotonn og mer, men mindre enn 20 000 bruttotonn: senest på den dato som IMO 
fastsetter eller, i mangel på IMO-vedtak, senest 1. januar 2008.

3. Medlemsstatene kan unnta passasjerskip som bare går i innenriksfart i andre havområder enn dem som 
omfattes av klasse A i henhold til artikkel 4 i rådsdirektiv 98/18/EF av 17. mars 1998 om sikkerhetsstandarder 
for passasjerskip(1) fra kravene til ferdskriver fastsatt i dette direktiv.

______

(1) EFT L 144 av 15.5.1998, s. 1.
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VEDLEGG III

ELEKTRONISKE MELDINGER

1. Medlemsstatene skal utvikle og vedlikeholde den nødvendige infrastruktur for å muliggjøre oversending, mottak 
og konvertering av data mellom systemer som bruker XML- eller EDIFACT-syntaks, basert på Internett eller 
X.400-kommunikasjonsutstyr.

2. Kommisjonen skal, i samråd med medlemsstatene, utvikle og vedlikeholde et «dokument for grensesnittkontroll» 
som beskriver anleggene i systemet med hensyn til meldingsscenariet, meldingsfunksjonene og forholdet mellom 
meldingene. Tidspunktet for og ytelsen i oversendingen av meldingene, samt protokollene og parameterne for 
datautveksling, skal beskrives i detalj. Dokumentet for grensesnittkontroll skal videre angi datainnholdet i de 
foreskrevne meldingsfunksjoner og beskrive disse meldingene.

3. Disse framgangsmåtene og infrastrukturene bør, der det er praktisk mulig, omfatte plikten til rapportering og 
informasjonsutveksling som følger av andre direktiver, som f.eks. europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF 
av 27. november 2000 om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip(1).

______

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 81.
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VEDLEGG IV

Tiltak som medlemsstatene kan treffe i tilfelle trussel mot sjøsikkerhet og miljøvern

(i henhold til artikkel 19 nr. 1)

Når et skip er berørt av en hendelse eller omstendigheter av den type som er beskrevet i artikkel 17 og vedkommende 
myndighet i den berørte medlemsstat anser at det er nødvendig, innenfor rammen av folkeretten, å forhindre, redusere 
eller fjerne en alvorlig og overhengende trussel mot statens kyst eller tilknyttede interesser, sikkerheten for andre skip 
og deres besetning og passasjerer eller personer på land eller for å beskytte havmiljøet, kan den blant annet:

a) begrense skipets bevegelser eller pålegge det å følge en bestemt kurs. Dette kravet berører ikke skipsførerens 
ansvar for sikker håndtering av skipet,

b) gi offisielt varsel til skipsføreren om å sørge for å fjerne trusselen mot miljøet eller sjøsikkerheten,

c) sende en evalueringsgruppe om bord på skipet for å vurdere faregraden, hjelpe skipsføreren med å avbøte 
situasjonen og holde vedkommende kyststasjon underrettet om dette,

d) pålegge skipsføreren å søke nødhavn i tilfelle av overhengende fare, eller pålegge skipet losing eller sleping.

_________________________________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 27. juni 2002

om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF om begrensning av 
utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg(*)

[meddelt under nummer K(2002) 2234]

(2002/529/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 
1999(1) om begrensning av utslippene av flyktige organiske 
forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse 
virksomheter og anlegg, særlig artikkel 11 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i direktiv 1999/13/EF skal 
det utarbeides rapporter om gjennomføringen av direktivet 
på grunnlag av et spørreskjema eller et formular utformet 
av Kommisjonen i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 6 i rådsdirektiv 91/692/EØF(2).

2) Medlemsstater som iverksetter nasjonale planer i samsvar 
med artikkel 6 i direktiv 1999/13/EF er allerede forpliktet 
til å framlegge disse planene for Kommisjonen.

3) Spørreskjemaet eller formularet skal sendes til 
medlemsstatene seks måneder før begynnelsen av 
tidsrommet som rapporten omfatter.

4) Den første rapporten skal omfatte tidsrommet fra 1. januar 
2003 til 31. desember 2004.

5) Komiteen som ble nedsatt i samsvar med artikkel 6 
i direktiv 91/692/EØF, gav ingen uttalelse om disse 
tiltakene innen fristen som lederen hadde fastsatt —

GJORT FØLGENDE VEDTAK:

Artikkel 1

Spørreskjemaet i vedlegget vedtas.

Artikkel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/21

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 172 av 2.7.2002, s. 57, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 17.

(1) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG

SPØRRESKJEMA OM GJENNOMFØRINGEN AV DIREKTIV 1999/13/EF OM BEGRENSNING AV 
UTSLIPPENE AV FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER SOM SKYLDES BRUK AV ORGANISKE 

LØSEMIDLER I VISSE VIRKSOMHETER OG ANLEGG

Veiledning for å besvare spørreskjemaet:

Svarene skal være kortfattede og så nøyaktige som mulig.

Opplysningene, særlig med hensyn til antall anlegg og de tiltakene som er truffet, kan omfatte representative data, 
forutsatt at de er tilstrekkelige for å vise at direktivets krav er oppfylt.

I rapporter som omfatter tidsrom før datoene fastsatt i artikkel 4 i direktiv 1999/13/EF, skal opplysningene om 
eksisterende anlegg bygge på de beste tilgjengelige beregninger for disse tidsrommene.

 1. Generell beskrivelse

  Hva er de viktigste bestemmelsene i nasjonal lovgivning som er nødvendige for å kunne innføre en tillatelses- 
eller registreringsordning som sikrer at kravene i direktivet oppfylles? Oppgi endringer i nasjonal lovgivning i 
forbindelse med direktiv 1999/13/EF i løpet av rapporteringsperioden.

 2. Anlegg omfattet av direktivet

  For hvert av de tjue områdene i vedlegg II A, hvor mange anlegg hører anslagsvis under følgende kategorier? 
(Medlemsstater med en annen type sektorinndeling i sin nasjonale lovgivning kan benytte denne når de besvarer 
dette spørsmålet):

— alle eksisterende anlegg omfattet av direktivets artikkel 2 nr. 2 ved utgangen av rapporteringsperioden,

— alle anlegg som er registrert eller har fått tillatelse av vedkommende myndighet i løpet av 
rapporteringsperioden,

— hvor mange av anleggene i foregående strekpunkt hadde tillatelse eller var registrert i henhold til direktivets 
artikkel 4 nr. 4? (valgfritt),

— hvor mange av disse anleggene omfattes også av IPPC-direktivet? (valgfritt).

 3. Den driftsansvarliges grunnleggende forpliktelser

  Hvilke alminnelige administrative bestemmelser er vedtatt for at vedkommende myndigheter skal kunne sikre at 
anleggene drives i samsvar med de alminnelige prinsippene beskrevet i artikkel 5?

 4. Eksisterende anlegg

  Hvor mange eksisterende anlegg har i henhold til artikkel 4 nr. 3 tillatelse eller er registrert som brukere av 
reduksjonsplanen i vedlegg II B?

 5. Alle anlegg

5.1. I henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav a) skal medlemsstatene framlegge rapport for Kommisjonen om unntak 
fra anvendelsen av grenseverdier for diffuse utslipp.

— Er unntak gjort?

  Ja

  Nei

— Hvordan er det i så fall påvist at det var teknisk og økonomisk umulig for et bestemt anlegg å overholde 
denne verdien?

— Hvordan har man kommet fram til at det ikke kan ventes vesentlige risikoer for menneskers helse eller for 
miljøet?

5.2. I henhold til artikkel 5 nr. 3 bokstav b) kan virksomhet som ikke kan utføres under innesluttede forhold, 
fritas for forpliktelsene til å oppfylle kravene i vedlegg II A dersom denne muligheten er uttrykkelig nevnt i 
vedlegget.

— Hvor mange driftsansvarlige har benyttet seg av denne muligheten, og hvor mange anlegg dreier deg seg 
om?
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— Hvordan er det påvist at reduksjonsplanen i vedlegg II B ikke er teknisk og økonomisk gjennomførbar?

— Hvordan påviser den driftsansvarlige at den beste tilgjengelige teknikk er blitt brukt ved hvert anlegg?

6.  Nasjonale planer

6.1. Har medlemsstaten vedtatt å opprette og iverksette en nasjonal plan i henhold til artikkel 6 (se 
kommisjonsbeslutning 2000/541/EF av 6. september 2000 om kriterier for vurdering av nasjonale planer i 
henhold til artikkel 6 i rådsdirektiv 1999/13/EF)(1)?

6.2. Hvor mange anlegg omfattes av den nasjonale planen? Hvilket mål for utslippsreduksjon er fastsatt i 
planen? Hva er for tiden totale utslipp fra de anleggene som omfattes av planen? Hvor store er disse 
utslippene sammenlignet med eventuelle foreløpige reduksjonsmål som ligger innenfor tidsrommet for denne 
rapporteringsperioden?

7.  Erstatningsstoffer

  I hvilken grad er det tatt hensyn til veiledninger offentliggjort av Kommisjonen i henhold til artikkel 7 nr. 1 når det 
er gitt tillatelser og når det er utformet generelle bindende regler (se artikkel 7 nr. 2)?

8.  Overvåking

8.1. Dersom en medlemsstat i forbindelse med artikkel 8 nr. 1 har pålagt den driftsansvarlige en forpliktelse til å 
forsyne vedkommende myndighet med data som gjør det mulig for vedkommende myndighet å kontrollere at 
dette direktiv overholdes, oppgi hvor mange driftsansvarlige som ikke har forsynt vedkommende myndighet 
med nødvendige data samt hvor mange anlegg det dreier seg om. Hvilke tiltak er truffet av vedkommende 
myndighet for å sikre at disse opplysningene framskaffes snarest mulig?

8.2. Dersom en medlemsstat i forbindelse med artikkel 8 nr. 1 har pålagt den driftsansvarlige en forpliktelse til på 
anmodning å forsyne vedkommende myndighet med data som gjør det mulig for vedkommende myndighet 
å kontrollere at dette direktiv overholdes, oppgi hvor mange driftsansvarlige som har forsynt vedkommende 
myndighet med de nødvendige data og for hvor mange anlegg. 

8.3. Med forbehold for artikkel 8 nr. 4 og med hensyn til artikkel 8 nr. 3, hvor mange anlegg foretar periodiske 
målinger med en varighet på over ett år?

9.  Manglende oppfyllelse

Med hensyn til artikkel 10:

— Hvor mange driftsansvarlige har ikke oppfylt kravene i dette direktiv?

— Hvilke tiltak er truffet for å sørge for at kravene «snarest mulig» oppfylles igjen i henhold til artikkel 10 
bokstav a)?

— Hvor mange ganger har vedkommende myndigheter opphevet eller tilbakekalt tillatelsen på grunn av 
manglende oppfyllelse i henhold til artikkel 10 bokstav b)?

10. Overholdelse av utslippsgrenseverdiene

10.1. Beskriv kort hvilke framgangsmåter som benyttes for å sikre at utslippsgrenseverdiene for avgasser samt 
grenseverdiene for diffuse utslipp og totale utslipp overholdes. Gi eksempler på tiltak som er iverksatt i 
dette tidsrommet for å sikre overholdelse.

10.2. Hva er i alminnelighet de vanligste framgangsmåtene for vedkommende myndigheters regelmessige 
kontroller på stedet? Dersom det ikke foretas regelmessige kontroller, hvordan kontrollerer vedkommende 
myndigheter opplysningene som de driftsansvarlige framskaffer?

11. Reduksjonsplan

11.1. Hvilken framgangsmåte benyttes for å sikre at reduksjonsplanen som den driftsansvarlige framlegger, 
i størst mulig grad tilsvarer den utslippsreduksjon vedkommende ville ha oppnådd ved anvendelse av 
utslippsgrenseverdiene fastsatt i direktivets vedlegg II B? Beskriv erfaringer gjort i forbindelse med 
anvendelsen av reduksjonsplanen.

11.2. Dersom reduksjonsplanen framlagt i vedlegg II B nr. 2 er benyttet, besvares følgende spørsmål:

11.2.1. Hvilke framgangsmåter og metoder er innført for å beregne de årlige referanseutslippene?

(1) EFT L 230 av 12.9.2000, s. 16.
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11.2.2. Hvilke framgangsmåter og metoder er innført for å beregne utslippsmålet?

11.2.3. Hvilke framgangsmåter er innført for å sikre at utslippsmålet oppnås?

 Svaret kan være kortfattet.

12. Løsemiddelbalanse

  Hvordan har den driftsansvarlige vist at kravene i artikkel 9 er oppfylt (løsemiddelbalanse eller tilsvarende)?

13. Offentlig innsyn i opplysningene

  Hvilke framgangsmåter benyttes i alminnelighet for å sikre anvendelsen av artikkel 12 om offentlig innsyn i 
opplysninger?

14. Forholdet til andre fellesskapsordninger

  Hvordan vurderer medlemsstatene direktivets gjennomslagskraft bl.a. sammenlignet med andre fellesskapsordninger 
på miljøområdet?
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KOMMISJONSVEDTAK

av 17. oktober 2001

om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF 
om kasserte kjøretøyer(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3096]

(2001/753/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 
særlig artikkel 9, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2000/53/EF skal medlemsstatene 
sende Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av 
direktivet.

2) Rapporten bør inneholde detaljerte opplysninger om 
innarbeidingen av direktivet i den nasjonale lovgivningen 
og om gjennomføringen av direktivet. Den bør utarbeides 
på grunnlag av spørreskjemaet i dette vedtak.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra 
komiteen opprettet i samsvar med artikkel 6 i rådsdirektiv 
91/692/EØF(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Medlemsstatene skal utarbeide sine rapporter om 
gjennomføringen av direktiv 2000/53/EF på grunnlag av 
spørreskjemaet i vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2001.

  For Kommisjonen

  Margot WALLSTRÖM

  Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/22

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 282 av 26.10.2001, s. 77, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 18.

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48.
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VEDLEGG

SPØRRESKJEMA

til medlemsstatenes rapport om innarbeidingen og gjennomføringen av direktiv 2000/53/EF om kasserte 
kjøretøyer

Det er ikke nødvendig å gjenta opplysninger som allerede er gitt, men det bør oppgis når og hvor opplysningene ble 
gitt.

1. Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.1. Er Kommisjonen underrettet om hvilke nasjonale lover og forskrifter som innarbeider direktiv 2000/53/EF i 
den nasjonale lovgivningen? (Ja/Nei)

1.1.1. Dersom svaret på spørsmål 1.1 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.1.2. Dersom svaret på spørsmål 1.1 er «Nei», begrunn.

1.2. Har medlemsstaten innarbeidet noen av bestemmelsene omhandlet i artikkel 10 nr. 3 i form av avtaler mellom 
vedkommende myndigheter og den berørte økonomiske sektor? (Ja/Nei)

1.3. Dersom svaret på spørsmål 1.2 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.4. Er en produsent og vedkommendes kjøretøyer unntatt fra artikkel 7 nr. 4, artikkel 8 og 9 i henhold til 
unntaksmuligheten fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2000/53/EF? (Ja/Nei)

1.4.1. Dersom svaret på spørsmål 1.4 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.5. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 4 nr. 1 truffet? (Ja/Nei)

1.5.1. Dersom svaret på spørsmål 1.5 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.5.2. Dersom svaret på spørsmål 1.5 er «Nei», begrunn.

1.6. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav a) truffet? (Ja/Nei)

1.6.1. Dersom svaret på spørsmål 1.6 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.6.2. Dersom svaret på spørsmål 1.6 er «Nei», begrunn.

1.7. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 1 truffet? (Ja/Nei)

1.7.1. Dersom svaret på spørsmål 1.7 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.7.2. Dersom svaret på spørsmål 1.7 er «Nei», begrunn.

1.8. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 2 truffet? (Ja/Nei)

1.8.1. Dersom svaret på spørsmål 1.8 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.8.2. Dersom svaret på spørsmål 1.8 er «Nei», begrunn.

1.9. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 3 truffet? (Ja/Nei)

1.9.1. Dersom svaret på spørsmål 1.9 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.9.2. Dersom svaret på spørsmål 1.9 er «Nei», begrunn.

1.9.3. Har medlemsstaten benyttet seg av klausulen i artikkel 5 nr. 3 som tillater produsenter, forhandlere og 
innsamlere å utstede vrakmeldinger på vegne av et godkjent behandlingsanlegg i henhold til de vilkår som er 
angitt der? (Ja/Nei)

1.9.3.1. Dersom svaret på spørsmål 1.9.3 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.9.4. Har medlemsstaten benyttet bestemmelsene i siste ledd i artikkel 5 nr. 3? (Ja/Nei)

1.9.5. Dersom svaret på spørsmål 1.9.4 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.9.6. Dersom svaret på spørsmål 1.9.4 er «Ja», er Kommisjonen underrettet om dette? (Ja/Nei)

1.9.7. Dersom svaret på spørsmål 1.9.6 er «Nei», begrunn.
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1.10. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 4 truffet? (Ja/Nei)

1.10.1. Dersom svaret på spørsmål 1.10 er «Ja», gi nærmere opplysninger, herunder opplysninger om annet og tredje 
ledd i artikkel 5 nr. 4.

1.10.2. Dersom svaret på spørsmål 1.10 er «Nei», begrunn.

1.11. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 5 nr. 5 truffet? (Ja/Nei)

1.11.1. Dersom svaret på spørsmål 1.11 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.11.2. Dersom svaret på spørsmål 1.11 er «Nei», begrunn.

1.12. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 1 truffet? (Ja/Nei)

1.12.1. Dersom svaret på spørsmål 1.12 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.12.2. Dersom svaret på spørsmål 1.12 er «Nei», begrunn.

1.13. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 2 truffet? (Ja/Nei)

1.13.1. Dersom svaret på spørsmål 1.13 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.13.2. Dersom svaret på spørsmål 1.13 er «Nei», begrunn.

1.13.3. Dersom svaret på spørsmål 1.13 er «Ja», er det gjort noen unntak i henhold til annet ledd i artikkel 6 nr. 2? 
(Ja/Nei)

1.13.4. Dersom svaret på spørsmål 1.13.3 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.13.5. Dersom svaret på spørsmål 1.13.3 er «Ja», er resultatene oversendt Kommisjonen? (Ja/Nei)

1.13.6. Dersom svaret på spørsmål 1.13.5 er «Nei», begrunn.

1.14. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 3 truffet? (Ja/Nei)

1.14.1. Dersom svaret på spørsmål 1.14 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.14.2. Dersom svaret på spørsmål 1.14 er «Nei», begrunn.

1.15. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 4 truffet? (Ja/Nei)

1.15.1. Dersom svaret på spørsmål 1.15 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.15.2. Dersom svaret på spørsmål 1.15 er «Nei», begrunn.

1.16. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 6 nr. 5 truffet? (Ja/Nei)

1.16.1. Dersom svaret på spørsmål 1.16 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.16.2. Dersom svaret på spørsmål 1.16 er «Nei», begrunn.

1.17. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 7 nr. 1 truffet? (Ja/Nei)

1.17.1. Dersom svaret på spørsmål 1.17 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.17.2. Dersom svaret på spørsmål 1.17 er «Nei», begrunn.

1.18. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 7 nr. 2 truffet? (Ja/Nei)

1.18.1. Dersom svaret på spørsmål 1.18 er «Ja», gi nærmere opplysninger. Gi særlig opplysninger om graden av 
ombruk, resirkulering og gjenvinning fastsatt for 2006 og 2015.

1.18.2. Dersom svaret på spørsmål 1.18 er «Nei», begrunn.

1.18.3. Er bestemmelsen i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) annet ledd benyttet? Dersom svaret er «Ja», gi nærmere 
opplysninger.

1.18.4. Dersom svaret på spørsmål 1.18.3 er «Ja», er Kommisjonen og de andre medlemsstatene underrettet i samsvar 
med denne bestemmelsen? (Ja/Nei) Dersom svaret er «Ja», gi nærmere opplysninger. Dersom svaret er «Nei», 
begrunn.

1.19. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 8 nr. 1 truffet? (Ja/Nei)

1.19.1. Dersom svaret på spørsmål 1.19 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.19.2. Dersom svaret på spørsmål 1.19 er «Nei», begrunn.
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1.20. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 8 nr. 3 truffet? (Ja/Nei)

1.20.1. Dersom svaret på spørsmål 1.20 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.20.2. Dersom svaret på spørsmål 1.20 er «Nei», begrunn.

1.21. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 8 nr. 4 truffet? (Ja/Nei)

1.21.1. Dersom svaret på spørsmål 1.21 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.21.2. Dersom svaret på spørsmål 1.21 er «Nei», begrunn.

1.22. Er alle nødvendige tiltak i henhold til artikkel 9 nr. 2 truffet? (Ja/Nei)

1.22.1. Dersom svaret på spørsmål 1.22 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

1.22.2. Dersom svaret på spørsmål 1.22 er «Nei», begrunn.

2. Gjennomføring av direktivet

Opplysningene nedenfor skal framlegges hver gang en gjennomføringsrapport sendes til Kommisjonen. Alle 
tilgjengelige opplysninger skal gis, samtidig som det eventuelt tas hensyn til behovet for å beskytte forretnings- og 
industrihemmeligheter. Framlegging av opplysninger om tiltak uten rettslig bindekraft i direktivet skal ikke påvirke 
disse tiltakenes rettslige status.

2.1. Er det truffet nye tiltak i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) og b)? (Ja/Nei)

2.1.1. Dersom svaret på spørsmål 2.1 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

2.2. I samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav c), oppgi alle tilgjengelige opplysninger om type og mengde resirkulert 
materiale som inngår i kjøretøyer og andre produkter, samt opplysninger om markedssituasjonen for 
resirkulerte materialer.

2.3. Oppgi hvor mange kjøretøyer som er innsamlet og overført til godkjente behandlingsanlegg for hvert 
kalenderår i referanseperioden.

2.4. Oppgi hvor mange behandlingsanlegg som er godkjent eller registrert i samsvar med artikkel 6.

2.5. Oppgi hvor mange kasserte kjøretøyer som er levert til godkjente behandlingsanlegg, og som er uten 
markedsverdi eller har negativ markedsverdi. Gi nærmere opplysninger om gjennomsnittlig negativ verdi for 
disse kasserte kjøretøyene.

2.6. Oppgi hvor mange behandlingsvirksomheter- eller –foretak som har innført godkjente miljøstyringssystemer.

2.7. Er det truffet nye tiltak i samsvar med artikkel 7 nr. 1? (Ja/Nei)

2.7.1. Dersom svaret på spørsmål 2.7 er «Ja», gi nærmere opplysninger.

2.8. Gi opplysninger om graden av ombruk, resirkulering og gjenvinning som er oppnådd i hvert kalenderår i 
referanseperioden, i henhold til målene fastsatt i artikkel 7 nr. 2.

2.9. Gi nærmere opplysninger om opplysningene om demontering, lagring og prøving som produsenter av deler 
stiller til rådighet i samsvar med artikkel 8 nr. 3 og 4.

2.10. Gi opplysninger i henhold til artikkel 9 nr. 1 om eventuelle strukturelle endringer i forbindelse med salg 
av motorvogner samt i forbindelse med innsamlings-, demonterings-, fragmenterings-, gjenvinnings- og 
resirkuleringsindustrien. Gi særlig opplysninger dersom det mellom eller innenfor medlemsstatene er påvist 

konkurransevridning.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 19. februar 2002

om minstekrav til vrakmeldingen som utstedes i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og  
rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer(*)

[meddelt under nummer K(2002) 518]

(2002/151/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under hensyn til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv  
2000/53/EF av 18. september 2000 om kasserte kjøretøyer(1), 
særlig artikkel 5 nr. 5 og artikkel 11 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 2000/53/EF fastsetter at avregistrering av 
kjøretøyer bare vil være mulig ved framlegging av en 
vrakmelding.

2) For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter 
å gjensidig anerkjenne og godta vrakmeldinger 
utstedt i andre medlemsstater, krever direktiv  
2000/53/EF at Kommisjonen skal fastsette minstekrav til 
vrakmeldingen.

3) Minstekravene tar sikte på å garantere sikre opplysninger 
om behandlingsanleggets identitet og beliggenhet, 
vedkommende myndighet og kjøretøyets besitter, samt 
visse opplysninger om kjøretøyet.

4) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 18 i rådsdirektiv 
75/442/EØF(2) —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vrakmeldingen som utstedes i henhold til artikkel 5 nr. 3 i 
direktiv 2000/53/EF, skal inneholde minst de opplysninger 
som er oppført i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. februar 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/23

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 50 av 21.2.2002, s. 94, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 18.

(1) EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34. (2) EFT L 78 av 18.3.1991, s. 32.



11.11.2004 Nr. 56/201EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Minstekrav til vrakmeldingen som utstedes i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2000/53/EF

1.  Navn, adresse, underskrift og registrerings- eller identifikasjonsnummer(1) for virksomheten eller foretaket som 
utsteder meldingen.

2.  Navn og adresse til vedkommende myndighet med ansvar for å gi den nødvendige tillatelsen (i samsvar med artikkel 
6 nr. 2 i direktiv 2000/53/EF) til virksomheten eller foretaket som utsteder vrakmeldingen.

3. Når meldingen utstedes av en produsent, forhandler eller innsamler på vegne av et godkjent behandlingsanlegg, 
navn og adresse og registrerings- eller identifikasjonsnummer(1) for virksomheten eller foretaket som utsteder 
meldingen.

4. Vrakmeldingens utstedelsesdato.

5. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstav og registreringsnummer (registreringsdokumentet eller en erklæring fra 
virksomheten eller foretaket som utsteder meldingen om at registreringsdokumentet er makulert, vedlegges(2)).

6.  Kjøretøygruppe, -merke og -modell.

7.  Kjøretøyets identifikasjonsnummer (understell).

8.  Navn, adresse, nasjonalitet og underskrift til besitteren eller eieren av kjøretøyet som er levert.

(1) Dette kravet kan fravikes dersom det nasjonale registrerings- eller identifikasjonssystemet ikke fastsetter et slikt nummer.
(2) Dette kravet kan fravikes dersom registreringssystemet er elektronisk og det ikke foreligger papirkopi av registreringsdokumentet.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 761/2001

av 19. mars 2001

om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
20. desember 2000 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Traktatens artikkel 2 fastsetter at Fellesskapet blant 
annet har til oppgave å fremme en bærekraftig vekst i 
hele Fellesskapet, og resolusjonen av 1. februar 1993(4) 
understreker betydningen av en slik bærekraftig vekst.

2) I programmet «Mot en bærekraftig vekst», som 
ble lagt fram av Kommisjonen og godkjent i store 
trekk i resolusjonen av 1. februar 1993, understrekes 
organisasjoners rolle og ansvar både når det gjelder å 
styrke økonomien og å verne miljøet i hele Fellesskapet.

3) Programmet «Mot en bærekraftig vekst» oppfordrer til 
å fremme et bredere spekter av virkemidler på området 
miljøvern og til å ta i bruk markedsmekanismer for å påvirke 
organisasjonene til å innta en framtidsrettet holdning på 
dette området som går lenger enn det å overholde alle 
relevante regelverkskrav på miljøområdet.

4) Kommisjonen bør fremme en helhetlig tilnærmingsmåte 
for de juridiske instrumenter på området miljøvern som 
utarbeides på fellesskapsplan.

5) Rådsforordning (EØF) nr. 1836/93 av 29. juni 1993 om 
frivillig deltaking for industriforetak i en miljøstyrings- 
og miljørevisjonsordning i Fellesskapet(5) har vist seg 
å være et virkningsfullt verktøy for å bedre industriens 
miljøprestasjon.

6) Erfaringene fra gjennomføringen av forordning (EØF) 
nr. 1836/93 bør brukes til å styrke den mulighet 
fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon 
(heretter kalt «EMAS») gir til å skape en bedring av 
organisasjoners samlede miljøprestasjon.

2004/EØS/56/24

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 19.

(1) EFT C 400 av 22.12.1998, s. 7 og EFT C 212 E av 25.7.2000, s. 1.
(2) EFT C 209 av 22.7.1999, s. 43.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. april 1999 (EFT C 219 av 30.7.1999, 

s. 385), bekreftet 6. mai 1999 (EFT C 279 av 1.10.1999, s. 253), Rådets 
felles holdning av 28. februar 2000 (EFT C 128 av 8.5.2000, s. 1) og 
europaparlamentsbeslutning av 6. juli 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 
Europaparlamentsbeslutning av 14. februar 2001 og rådsbeslutning av 12. 
februar 2001.

(4) Resolusjon vedtatt av Rådet og representantene for medlemsstatenes 
regjeringer forsamlet i Rådet 1. februar 1993 om et fellesskapsprogram 
for politikk og tiltak for miljø og bærekraftig utvikling (EFT C 138 av 
17.5.1993, s. 1). (5) EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1.
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7) EMAS bør gjøres tilgjengelig for alle organisasjoner 
som påvirker miljøet idet det gir dem et verktøy til å 
styre miljøvirkningene og til å forbedre sin samlede 
miljøprestasjon.

8) I samsvar med nærhets- og forholdsmessighetsprinsippet, 
som omhandlet i traktatens artikkel 5, kan EMAS’ evne 
til å bidra til en bedring av europeiske organisasjoners 
miljøprestasjon bedre virkeliggjøres på fellesskapsplan. 
Denne forordning begrenser seg til å sikre lik 
gjennomføring av EMAS i hele Fellesskapet ved å sørge 
for felles regler, framgangsmåter og grunnleggende 
krav for EMAS, mens tiltak som kan gjennomføres på 
tilfredsstillende måte på nasjonalt plan, overlates til 
medlemsstatene.

9) Organisasjoner bør oppfordres til å delta i EMAS på 
frivillig basis, og de vil kunne dra fordeler av deltaking 
når det gjelder myndighetskontroll, kostnadssparing og 
offentlig omdømme.

10) Det er viktig at små og mellomstore foretak deltar i 
EMAS, og deres deltaking bør fremmes ved at de får 
bedre tilgang til informasjon, eksisterende støttemidler 
og offentlige institusjoner samt ved at det innføres eller 
legges opp til tiltak for teknisk bistand.

11) De opplysninger som medlemsstatene framlegger, bør 
brukes av Kommisjonen i arbeidet med å vurdere behovet 
for å utvikle særskilte tiltak med henblikk på at flere 
organisasjoner, særlig små og mellomstore foretak, deltar 
i EMAS.

12) Åpenheten og troverdigheten til organisasjoner som 
gjennomfører miljøstyringsordninger styrkes når deres 
styringssystem, revisjonsprogram og miljøredegjørelse 
kontrolleres for å bekrefte at de oppfyller de relevante 
krav i denne forordning, og når miljøredegjørelsen og 
dens påfølgende ajourføringer godkjennes av akkrediterte 
miljøkontrollører.

13) Det er derfor nødvendig å sikre og stadig forbedre 
miljøkontrollørenes kompetanse ved å sørge for en 
uavhengig og nøytral akkrediteringsordning og for 
etter- og videreutdanning. Det er dessuten behov for 
hensiktsmessig overvåking av miljøkontrollørenes 
virksomhet, for å sikre EMAS’ troverdighet. Det bør 
derfor sørges for et nært samarbeid mellom de nasjonale 
akkrediteringsorganene.

14) Organisasjoner bør oppfordres til med jevne mellomrom 
å utarbeide og offentliggjøre miljøredegjørelser med 
informasjon til allmennheten og andre berørte parter om 
organisasjonens miljøprestasjon.

15) Medlemsstatene kan innføre stimuleringstiltak for å 
oppmuntre organisasjoner til å delta i EMAS.

16) Kommisjonen bør gi søkerstater teknisk støtte til å 
etablere nødvendige strukturer for å anvende EMAS.

17) I tillegg til de generelle kravene til miljøstyringsordningen 
legger EMAS særlig vekt på følgende: overholdelse 
av regelverk, bedring av miljøprestasjonen, ekstern 
kommunikasjon samt at medarbeiderne involveres.

18) Kommisjonen bør vedta vedleggene til denne 
forordning, unntatt vedlegg V, anerkjenne europeiske og 
internasjonale standarder for miljøsaker som er relevante 
for EMAS og utarbeide retningslinjer i fellesskap med 
parter som interesserer seg for EMAS, med henblikk på 
å sikre helhetlig gjennomføring av EMAS-kravene i alle 
medlemsstater. Når slike retningslinjer utarbeides, skal 
Kommisjonen ta hensyn til Fellesskapets miljøpolitikk 
og særlig Fellesskapets regelverk, i tillegg til relevante 
internasjonale forpliktelser.

19) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

20) Denne forordning bør om nødvendig revideres på 
bakgrunn av de erfaringer som er gjort etter en viss 
virkeperiode. 

21) De europeiske institusjoner bør bestrebe seg på å realisere 
prinsippene fastsatt i denne forordning.

22) Denne forordning overtar for og erstatter forordning  
(EØF) 1836/93, som derfor bør oppheves —

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Miljøstyrings- og miljørevisjonsordningen og dens formål

1. Det innføres en fellesskapsordning for miljøstyring 
og miljørevisjon, heretter kalt EMAS, for vurdering og 
bedring av organisasjoners miljøprestasjon og informasjon til 
allmennheten og andre berørte parter, som organisasjoner kan 
delta i på frivillig grunnlag.

2. Formålet med EMAS er å fremme en kontinuerlig 
bedring av organisasjoners miljøprestasjon ved at

a) organisasjonene utarbeider og iverksetter 
miljøstyringsordninger som angitt i vedlegg I,

b) virkningene av disse ordningene vurderes systematisk, 
objektivt og regelmessig, som beskrevet i vedlegg I,

c) allmennheten og andre berørte parter informeres om 
miljøprestasjonen og ved at det føres en åpen dialog med 
allmennheten og andre berørte parter,

d) arbeidstakerne aktivt involveres i organisasjonen, 
og ved innføring av hensiktsmessige opplærings- og 
videreopplæringstiltak som gjør det mulig for dem å delta 
aktivt i oppgavene nevnt i bokstav a). Arbeidstakerreprese
ntanter kan også involveres, dersom de ønsker det.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med

a) «miljøpolitikk»: en organisasjons overordnede mål 
og handlingsprinsipper på miljøområdet, herunder 
overholdelse av relevante regelverkskrav på miljøområdet, 
og dessuten en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av 
miljøprestasjonen; denne miljøpolitikken utgjør en ramme 
med henblikk på å fastsette og revurdere miljømål og 
-delmål,

b) «kontinuerlig forbedring av miljøprestasjon»: den 
prosess der miljøstyringsordningens målbare resultater 
i forbindelse med en organisasjons styring av sine 
betydelige miljøaspekter, på grunnlag av organisasjonens 
miljøpolitikk og miljømål og -delmål årlig forbedres; 
bedring av resultatene må ikke nødvendigvis finne sted på 
alle virkeområder samtidig,

c) «miljøprestasjon»: resultatene av en organisasjons styring 
av sine miljøaspekter,

d) «forebygging av forurensning»: bruken av framgangsmåter, 
praksis, materialer eller produkter som gjør at 
forurensning unngås, reduseres eller kontrolleres, og 
kan omfatte gjenvinning, bearbeiding, prosessendringer, 
kontrollmekanismer, effektiv bruk av ressurser og erstatning 
av materialer,

e) «miljøgjennomgåelse»: en grundig innledende 
undersøkelse av miljøproblemene, miljøvirkningene og 
miljøprestasjonen i forbindelse med en organisasjons 
virksomhet (vedlegg VII),

f) «miljøaspekt»: et element i en organisasjons virksomhet, 
produkter eller tjenester som kan påvirke miljøet 
(vedlegg VI); et betydelig miljøaspekt er et miljøaspekt 
som har eller kan ha betydelige miljøvirkninger,

g) «miljøvirkning»: enhver endring av miljøet, uansett om den 
er til skade eller til nytte, som helt eller delvis forårsakes av 
en organisasjons virksomhet, produkter eller tjenester,

h) «miljøprogram»: en beskrivelse av tiltak (ansvarsområder 
og midler) som treffes eller planlegges for å nå miljømål og 
-delmål, og fristene som er satt for å nå disse miljømålene 
og -delmålene,

i) «miljømål»: det overordnede miljømessige mål som 
springer ut av en organisasjons miljøpolitikk, og som 
organisasjonen har satt seg fore å nå, og som om mulig skal 
angis i tall,

j) «miljødelmål»: et detaljert krav til prestasjon, om mulig 
angitt i tall, som gjelder for organisasjonen eller deler 
av den og som springer ut av miljømålene, og som må 
fastsettes og oppfylles for å nå disse miljømålene,

k) «miljøstyringsordning»: den del av den samlede 
styringsordningen som omfatter organisasjonsstruktur, 
planlegging, ansvar, rutiner, framgangsmåter, metoder og 
ressurser som er nødvendige for å utvikle, gjennomføre, 
virkeliggjøre, gjennomgå og videreføre miljøpolitikken,

l) «miljørevisjon»: et styringsverktøy som omfatter en 
systematisk, dokumentert, regelmessig og objektiv vurdering 
av organisasjonens miljøprestasjon, styringssystemet og 
metodene for å sikre vern av miljøet, og som er ment å

 (i) gjøre det lettere for ledelsen å kontrollere forhold som 
kan påvirke miljøet,

 (ii) gi en vurdering av hvorvidt organisasjonens 
miljøpolitikk overholdes, herunder dens miljømål og 
-delmål (vedlegg II),
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m) «revisjonsperiode»: det tidsrom da alle former for 
virksomhet som utøves av organisasjonen er gjenstand for 
en revisjon (vedlegg II),

n) «miljørevisor»: en person eller en gruppe personer som 
er ansatt i eller står utenfor organisasjonen, som opptrer 
på vegne av organisasjonens øverste ledelse, og som hver 
for seg eller samlet har den kompetanse som er nevnt i 
vedlegg II nr. 2.4, og som er tilstrekkelig uavhengige av de 
former for virksomhet de kontrollerer til at de kan foreta en 
objektiv bedømmelse,

o) «miljøredegjørelse»: opplysningene angitt i vedlegg III 
nr. 3.2 (bokstav a)-g)),

p) «berørt part»: en person eller en gruppe, herunder 
myndigheter, som en organisasjons miljøprestasjon angår 
eller berører,

q) «miljøkontrollør»: enhver person eller organisasjon som 
er uavhengig av den organisasjonen som kontrolleres, og 
som er blitt akkreditert i samsvar med vilkårene og etter 
framgangsmåtene i artikkel 4,

r) «akkrediteringsordning»: en ordning for akkreditering 
av og tilsyn med miljøkontrollørene, ledet av et 
upartisk organ utpekt eller opprettet av medlemsstaten 
(akkrediteringsorgan) og med tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse samt egnede framgangsmåter for å utføre de 
oppgavene som ved denne forordning fastsettes for en slik 
ordning,

s) «organisasjon»: et foretak, selskap, firma, bedrift, myndighet 
eller institusjon, eller en del av eller kombinasjon av slike, 
uavhengig av om den/det er anerkjent som juridisk person 
eller ikke, offentlig eller privat, som har egne funksjoner 
og egen administrasjon.

 Hvilke enheter som skal registreres som organisasjoner i 
EMAS, avgjøres av miljøkontrolløren, og om nødvendig av 
vedkommende organer, idet det tas hensyn til Kommisjonens 
retningslinjer utarbeidet i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 14 nr. 2, men den enkelte enheten skal 
ikke overskride grensene til en medlemsstat. Områder skal 
være de minste enhetene som kan tas i betraktning. Under 
særlige omstendigheter, bestemt av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, kan den enhet 
som skal tas i betraktning for registrering i EMAS være 
mindre enn et område, f.eks. en underavdeling som har 
egne funksjoner.

t) «område»: all grunn på et bestemt geografisk sted som 
forvaltes og kontrolleres av en organisasjon og som 
benyttes til virksomhet, produkter og tjenester. Dette 
omfatter all infrastruktur, alt utstyr og alle materialer,

u) «vedkommende organer»: de organer, både nasjonale, 
regionale og lokale, som medlemsstatene utpeker etter 
artikkel 5 til å utføre oppgavene angitt i denne forordning.

Artikkel 3

Deltaking i EMAS

1. EMAS skal være åpen for deltaking for alle organisasjoner 
som ønsker å forbedre sin samlede miljøprestasjon.

2. For at en organisasjon skal kunne registreres i EMAS, må 
den

a) foreta en miljøgjennomgåelse av sine former for 
virksomhet, produkter og tjenester i henhold til vedlegg VII 
når det gjelder de aspekter som er nevnt i vedlegg VI, 
og i lys av resultatene av miljøgjennomgåelsen innføre 
en miljøstyringsordning som omfatter alle krav nevnt 
i vedlegg I, særlig krav om at relevant miljøregelverk 
overholdes.

 Organisasjoner som har en sertifisert miljøstyringsordning 
som er anerkjent i samsvar med kravene i artikkel 9, trenger 
imidlertid ikke å foreta noen formell miljøgjennomgåelse 
når de går over til EMAS, dersom den informasjonen som 
er nødvendig for å bestemme og vurdere miljøaspektene 
oppført i vedlegg VI, framgår av den sertifiserte 
miljøstyringsordningen,

b) utføre eller få utført miljørevisjoner i samsvar med kravene 
i vedlegg II. Hensikten med revisjonene skal være å 
vurdere organisasjonens miljøprestasjon,

c) utarbeide en miljøredegjørelse i samsvar med vedlegg III 
nr. 3.2. I redegjørelsen skal det særlig legges vekt på hvilke 
resultater organisasjonen har oppnådd målt i forhold til 
dens miljømål og -delmål, samt på behovet for fortsatt 
bedring av miljøprestasjonen, og det skal tas hensyn til 
informasjonsbehovet til relevante berørte parter,

d) få miljøgjennomgåelsen (dersom en slik er utført), 
styringsordningen, framgangsmåten for revisjon og 
miljøredegjørelsen vurdert, slik at det kan verifiseres at 
de oppfyller de relevante krav i denne forordning, samt 
få miljøredegjørelsen godkjent av miljøkontrolløren for å 
sikre at den oppfyller kravene i vedlegg III,

e) oversende den godkjente miljøredegjørelsen til 
vedkommende organ i den medlemsstaten der 
organisasjonen som ønsker registrering er etablert, og gjøre 
den tilgjengelig for offentligheten etter at organisasjonen er 
blitt registrert.
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3. For at en organisasjon skal kunne opprettholde 
registreringen i EMAS, må den

a) få miljøstyringsordningen og revisjonsprogrammet vurdert 
i samsvar med kravene i vedlegg V nr. 5.6,

b) oversende de nødvendige årlige, godkjente ajourføringene 
av miljøredegjørelsen til vedkommende organ og 
offentliggjøre dem. Det er under visse omstendigheter, 
fastsatt i Kommisjonens retningslinjer vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, mulig å fravike 
reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, særlig 
for små organisasjoner og små bedrifter i henhold til 
kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF(1), og når det 
ikke er gjort noen vesentlige endringer i bruken av 
miljøstyringsordningen.

Artikkel 4

Akkrediteringsordning

1. Hver medlemsstat skal innføre en ordning for 
akkreditering av uavhengige miljøkontrollører og tilsyn med 
deres virksomhet. For dette formål kan medlemsstatene enten 
bruke eksisterende akkrediteringsorganer eller vedkommende 
organer nevnt i artikkel 5, eller utpeke eller opprette et annet 
organ med egnet status.

Medlemsstatene skal påse at slike ordninger har en 
sammensetning som sikrer at deres oppgaver utføres på en 
uavhengig og upartisk måte.

2. Medlemsstatene skal sørge for at disse ordningene er i 
full drift senest 12 måneder etter den dag denne forordning 
trådte i kraft.

3. Medlemsstatene skal i forbindelse med innføring og 
ledelse av akkrediteringsordningene sørge for en hensiktsmessig 
høring av de berørte parter.

4. Akkreditering av miljøkontrollører og tilsyn med deres 
virksomhet skal skje i samsvar med kravene i vedlegg V.

5. Miljøkontrollører som er akkreditert i en medlemsstat, 
kan utøve kontrollvirksomhet i alle andre medlemsstater i 
samsvar med kravene fastsatt i vedlegg V. Medlemsstaten 
der kontrollene finner sted, skal underrettes når kontrollene 
innledes, og det skal føres tilsyn med kontrollvirksomheten 
ved medlemsstatens akkrediteringsordning.

6. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
tiltak som treffes i henhold til denne artikkel, og opplyse om 
relevante endringer av akkrediteringsordningens struktur og 
framgangsmåter.

7. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2 fremme samarbeidet mellom medlemsstatene, 
særlig for å unngå manglende samsvar mellom vedlegg V 
og de kriterier, vilkår og framgangsmåter som de nasjonale 
akkrediteringsorganene anvender for akkreditering av og 
tilsyn med miljøkontrollører, med henblikk på å sikre at 
miljøkontrollørenes kvalifikasjoner er enhetlige.

8. Akkrediteringsorganene skal opprette et forum 
bestående av alle akkrediteringsorganer, med henblikk på å gi 
Kommisjonen den nødvendige informasjon og de nødvendige 
midler som den trenger for å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til nr. 7. Forumet skal komme sammen minst en 
gang i året, og ved disse møtene skal en representant for 
Kommisjonen være til stede.

Forumet skal utarbeide retningslinjer for saker som 
gjelder akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollører, 
og miljøkontrollørenes kompetanse. Dokumenter med slike 
retningslinjer skal utarbeides etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2.

For å sikre en harmonisert utvikling av akkrediteringsorganenes 
virkemåte og av framgangsmåtene for kontroll i alle 
medlemstater, skal forumet utarbeide framgangsmåter for 
akkrediteringsorganenes gjensidige vurdering («peer review»). 
Formålet med slik gjensidig vurdering skal være å sørge 
for at medlemsstatenes akkrediteringsordninger oppfyller 
kravene i denne forordning. Det skal framlegges en rapport 
om de gjensidige vurderingene for Kommisjonen, som skal 
videresende den til komiteen nevnt i artikkel 14 nr. 1 til 
orientering og offentliggjøre den.

Artikkel 5

Vedkommende organer

1. Innen tre måneder etter at denne forordning er trådt i 
kraft, skal hver medlemsstat utpeke vedkommende organ som 
skal ha ansvaret for å utføre de oppgavene som er fastsatt 
i denne forordning, særlig i artikkel 6 og 7, og underrette 
Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal påse at vedkommende organer har en 
sammensetning som sikrer deres uavhengighet og upartiskhet, 
og at de anvender bestemmelsene i denne forordning på en 
ensartet måte.

3. Medlemsstatene skal ha retningslinjer for midlertidig 
eller endelig stryking av organisasjoner fra registrering, til 
bruk for vedkommende organer. Vedkommende organer skal 
særlig ha framgangsmåter for

— behandling av henvendelser fra berørte parter om registrerte 
organisasjoner, og

— avslag på søknader om registrering, samt om endelig eller 
midlertidig stryking av organisasjoner fra registeret.(1) EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
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4. Vedkommende organ skal ha ansvaret for å registrere 
organisasjoner i EMAS. Det skal derfor kontrollere innføring 
og ajourføring av organisasjoner i registeret.

5. Vedkommende organer fra alle medlemsstatene 
skal møtes minst en gang i året, med en representant fra 
Kommisjonen til stede. Formålet med møtene er å sikre 
enhetlige framgangsmåter for registrering av organisasjoner 
i EMAS, herunder midlertidig eller endelig stryking av 
organisasjoner fra registeret. Vedkommende organer skal 
etablere en framgangsmåte for gjensidig vurdering i den 
hensikt å utvikle felles forståelse av den praktiske tilnærmingen 
til registrering. En rapport om de gjensidige vurderingene 
skal framlegges for Kommisjonen, som skal videresende 
den til orientering til komiteen nevnt i artikkel 14 nr. 1 og 
offentliggjøre den.

Artikkel 6

Registrering av organisasjoner

Vedkommende organer skal foreta registrering av organisasjoner 
på grunnlag av følgende kriterier:

1. Dersom vedkommende organ

– har mottatt en godkjent miljøredegjørelse og 

– har mottatt et utfylt skjema som minst omfatter 
minsteopplysningene angitt i vedlegg VIII, fra 
organisasjonen og

– har mottatt alle registreringsavgifter som skal betales i 
henhold til artikkel 16 og

– anser det som godtgjort, på bakgrunn av mottatt 
dokumentasjon, og særlig gjennom forespørsler gjort 
hos vedkommende håndhevingsmyndighet om hvorvidt 
organisasjonen overholder relevant miljøregelverk, at 
organisasjonen oppfyller alle krav i denne forordning,

 skal den registrere søkerorganisasjonen og tildele den et 
registreringsnummer. Vedkommende organ skal underrette 
organisasjonens ledelse om at organisasjonen er oppført i 
registeret.

2. Dersom vedkommende organ mottar en overvåkingsrapport 
fra et akkrediteringsorgan, og det framgår av rapporten at 
miljøkontrollørens virksomhet ikke ble utført på en måte 
som i tilstrekkelig grad sikrer at kravene i denne forordning 
oppfylles av søkerorganisasjonen, skal søknaden om 
registrering enten avslås eller suspenderes til det kan 
fastslås at organisasjonen oppfyller EMAS-kravene.

3. Dersom en organisasjon innen tre måneder etter at den er 
blitt bedt om det, ikke har oversendt vedkommende organ 

–  de årlige, godkjente ajourføringer av miljøredegjørelsen 
eller

–  et utfylt skjema som minst omfatter opplysningene 
angitt i vedlegg VIII, om organisasjonen eller

–  eventuelle registreringsavgifter,

 skal organisasjonen strykes midlertidig eller endelig fra 
registeret, alt etter misligholdets karakter og omfang. 
Vedkommende organ skal underrette organisasjonens 
ledelse om årsakene til de tiltak som treffes.

4. Dersom vedkommende organ på et hvilket som helst 
tidspunkt og på grunnlag av mottatt dokumentasjon 
finner at organisasjonen ikke lenger oppfyller et eller 
flere av kravene i denne forordning, skal organisasjonen 
strykes midlertidig eller endelig fra registeret, alt etter 
misligholdets karakter og omfang.

Dersom vedkommende organ blir underrettet av vedkommende 
håndhevingsmyndighet om at organisasjonen har brutt 
relevante regelverkskrav om miljøvern, skal det enten 
nekte å registrere organisasjonen eller suspendere den fra 
listen, alt etter omstendighetene.

5. Ved nektet registrering og ved midlertidig eller endelig 
stryking av en organisasjon fra registeret, skal de 
aktuelle berørte parter rådspørres for at vedkommende 
organ skal få det bakgrunnsmateriale det trenger for å 
ta sin avgjørelse. Vedkommende organ skal underrette 
organisasjonens ledelse om årsakene til tiltakene som 
treffes, og om forløpet av diskusjonene med vedkommende 
håndhevingsmyndighet.

6. Nektet registrering eller stryking skal omgjøres dersom 
vedkommende organ har mottatt tilstrekkelige opplysninger 
om at organisasjonen oppfyller EMAS-kravene, eller 
dersom organet har mottatt opplysninger fra vedkommende 
håndhevingsmyndighet som godtgjør at overtredelsen er 
opphørt og at organisasjonen har iverksatt tilstrekkelige 
tiltak for å hindre en gjentakelse.

Artikkel 7

Liste over registrerte organisasjoner 
og miljøkontrollører

1. Akkrediteringsorganet skal opprette, revidere og ajourføre 
en liste over miljøkontrollører og deres akkrediteringsomfang 
i deres medlemsstat, og det skal hver måned oversende 
Kommisjonen og vedkommende organ eventuelle endringer 
i listen, enten direkte eller gjennom nasjonale myndigheter, 
avhengig av hva vedkommende medlemsstat har bestemt.
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2. Vedkommende organer skal opprette og føre en liste over 
registrerte organisasjoner i sine medlemsstater, og ajourføre 
listen hver måned. Vedkommende organer skal hver måned 
oversende Kommisjonen melding om eventuelle endringer 
i listen, enten direkte eller gjennom nasjonale myndigheter, 
avhengig av hva medlemsstaten har bestemt, og kan innenfor 
nettet av utpekte, lokale organer opprette et system for 
informasjonsutveksling organisert etter kompetanseområde og 
økonomisk sektor.

3. Listen over miljøkontrollører og EMAS-registrerte 
organisasjoner skal føres av Kommisjonen, som skal gjøre den 
tilgjengelig for allmennheten.

Artikkel 8

Logo

1. Organisasjoner som deltar i EMAS kan bruke logoen vist 
i vedlegg IV bare dersom deres registrering i EMAS er gyldig. 
Tekniske spesifikasjoner for hvordan logoen reproduseres skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2 og skal 
offentliggjøres av Kommisjonen.

2. Organisasjonene kan bruke EMAS-logoen i følgende 
tilfeller:

a) på godkjent informasjonsmateriale, som beskrevet 
i vedlegg III nr. 3.5, under de omstendigheter som er 
fastsatt i Kommisjonens retningslinjer som skal forhindre 
forveksling med miljømerker for produkter, vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2 (versjon 2 av 
logoen, som vist i vedlegg IV, skal anvendes i dette 
tilfellet),

b) på godkjente miljøredegjørelser (versjon 2 av logoen, som 
vist i vedlegg IV, skal anvendes i dette tilfellet),

c) på brevhodet til registrerte organisasjoner (versjon 1 av 
logoen, som vist i vedlegg IV, skal anvendes i dette 
tilfellet),

d) på informasjonsmateriale som opplyser om at organisasjonen 
deltar i EMAS (versjon 1 av logoen, som vist i vedlegg IV, 
skal anvendes i dette tilfellet),

e) i annonser for produkter, former for virksomhet og 
tjenester, bare under de omstendigheter som er fastsatt 
i Kommisjonens retningslinjer som skal forhindre 
forveksling med miljømerker for produkter, vedtatt etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3. Logoen skal ikke anvendes i følgende tilfeller:

a) på produkter eller produktemballasje, 

b) i tilknytning til påstander som inneholder sammenligninger 
med andre former for virksomhet, produkter og tjenester.

Kommisjonen skal imidlertid, som en del av vurderingen 
fastsatt i artikkel 15 nr. 3, vurdere under hvilke ekstraordinære 
omstendigheter logoen kan brukes, og skal vedta bestemmelser 
for disse tilfellene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 
nr. 2, som skal forhindre forveksling med miljømerker.

Artikkel 9

Forholdet til europeiske og internasjonale standarder

1. Organisasjoner som anvender europeiske eller 
internasjonale standarder for miljørelaterte emner som er 
relevante for EMAS, og som er sertifisert i henhold til 
hensiktsmessige framgangsmåter for sertifisering som 
godtgjør at de overholder standardene, skal anses å oppfylle de 
tilsvarende kravene i denne forordning dersom:

a) standardene er anerkjent av Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2,

b) akkrediteringskravene for sertifiseringsorganene er 
anerkjent av Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2.

Henvisninger til de anerkjente standardene (herunder de 
relevante delene av EMAS som de får anvendelse på) og de 
anerkjente akkrediteringskravene skal offentliggjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. For at organisasjonene nevnt i nr. 1 skal kunne registreres 
i EMAS må de kunne godtgjøre overfor miljøkontrolløren at de 
oppfyller de krav i denne forordning som ikke er dekket av de 
anerkjente standardene.

Artikkel 10

Forholdet til annet miljøvernregelverk 
i Fellesskapet

1. EMAS skal ikke berøre

a) fellesskapsretten eller

b) nasjonal lovgivning eller tekniske standarder som ikke er 
underlagt fellesskapsretten, eller

c) organisasjonenes forpliktelser i henhold til nevnte 
lovgivning og standarder med hensyn til miljøkontroll.

2. Medlemsstatene bør vurdere muligheten for at registrering 
i EMAS i henhold til denne forordning kan tas i betraktning ved 
gjennomføring og håndheving av miljøregelverk, i den hensikt 
å unngå unødvendig dobbeltarbeid både for organisasjonene og 
for vedkommende håndhevingsmyndigheter.
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
tiltak som treffes i denne forbindelse. Kommisjonen skal 
oversende den informasjon den mottar fra medlemsstatene til 
Europaparlamentet og Rådet så snart den er tilgjengelig, og 
minst hvert tredje år. 

Artikkel 11

Fremme av organisasjoners deltaking, særlig 
små og mellomstore bedrifters deltaking

1. Medlemsstatene skal fremme organisasjonenes deltaking 
i EMAS og særlig vurdere behovet for å sikre at små og 
mellomstore bedrifter (SMB) deltar, ved å

– lette adgangen til informasjon, støttefond, offentlige 
institusjoner og offentlig innkjøp, uten at fellesskapsreglene 
for offentlig innkjøp berøres,

– iverksette eller fremme tiltak for teknisk støtte, særlig i 
tilknytning til initiativ fra bransjespesifikke eller lokale 
kontaktorganer (f.eks. lokale myndigheter, handelskamre, 
handels- eller håndverksorganisasjoner),

– sikre at rimelige registreringsavgifter fører til høyere 
deltaking.

For å fremme SMBers deltaking, herunder SMBer som 
er konsentrert i bestemte geografiske områder, kan lokale 
myndigheter, særlig i samarbeid med industrisammenslutni
nger, handelskamre og berørte parter, bistå i arbeidet med å 
klarlegge betydelige miljøvirkninger. SMBene kan deretter 
benytte seg av dette når de utarbeider sine miljøprogrammer 
og når de fastsetter miljømål og -delmål for sine EMAS-
styringsordninger. I tillegg kan det på regionalt eller nasjonalt 
plan utarbeides programmer til fremme av SMBers deltaking, 
f.eks. en trinnvis tilnærming som fører til registrering i 
EMAS. Ordningen skal fungere etter målsettingen om å unngå 
unødvendige administrative byrder for deltakerne, særlig for 
små organisasjoner.

2. For å oppmuntre organisasjoner til å delta i EMAS bør 
Kommisjonen og andre institusjoner i Fellesskapet, samt 
offentlige myndigheter på nasjonalt plan, vurdere, uten at 
fellesskapsretten berøres, på hvilken måte EMAS-registrering 
kan tas i betraktning når kriteriene for deres politikk på 
området offentlig innkjøp skal fastsettes.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
tiltak som treffes etter denne artikkel. Kommisjonen skal så 
snart opplysningene er tilgjengelige, og minst hvert tredje 
år, sende Europarlamentet og Rådet opplysningene den har 
mottatt fra medlemsstatene.

Artikkel 12

Informasjon

1. Hver medlemsstat skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at

a) organisasjoner blir informert om innholdet i denne 
forordning,

b) allmennheten blir informert om formålet med og 
hovedelementene i EMAS-ordningen.

Når det er hensiktsmessig, skal medlemsstatene i samarbeid med 
blant andre industrisammenslutninger, forbrukerorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner, fagforeninger og lokale institusjoner 
benytte fagtidsskrifter, lokale aviser, reklamekampanjer eller 
andre egnede midler for å gjøre EMAS allment kjent.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 
tiltak som treffes etter denne artikkel.

3. Kommisjonen skal ha ansvaret for å fremme EMAS 
på fellesskapsplan. Den skal, i samråd med medlemmene av 
komiteen nevnt i artikkel 14 nr. 1, vurdere muligheten for å 
utbre beste praksis ved hjelp av egnede midler.

Artikkel 13

Overtredelser

Medlemsstatene skal treffe passende lovgivningsmessige 
eller administrative tiltak for det tilfellet at bestemmelsene 
i denne forordning ikke overholdes, og de skal underrette 
Kommisjonen om disse tiltakene.

Artikkel 14

Komité

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, idet 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.
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Artikkel 15

Fornyet vurdering

1. Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft 
skal Kommisjonen gjennomgå EMAS-ordningen på nytt på 
bakgrunn av erfaringen med anvendelsen av den og på bakgrunn 
av den internasjonale utviklingen, og skal om nødvendig 
foreslå hensiktsmessige endringer for Europaparlamentet og 
Rådet.

2. Kommisjonen skal tilpasse alle vedlegg til denne 
forordning unntatt vedlegg V, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2, på bakgrunn av erfaringen med EMAS og 
for å avhjelpe de behov for retningslinjer om EMAS-krav som 
måtte oppstå.

3. Senest fem år etter at denne forordning er trådt i kraft 
skal Kommisjonen, i samarbeid med medlemsstatene, særlig 
vurdere hvordan EMAS-logoen brukes, anerkjennes og tolkes 
av allmennheten og andre berørte parter, og vurdere hvorvidt 
det er behov for å revidere logoen og reglene for bruken av 
den.

Artikkel 16

Kostnader og avgifter

1. Det kan innføres en avgiftsordning i samsvar med 
bestemmelser som vedtas av medlemsstatene, for å dekke de 
administrative kostnadene knyttet til registreringsordningen 
for organisasjoner og til akkreditering av og tilsyn med 
miljøkontrollører og andre kostnader i tilknytning til EMAS-
ordningen.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
tiltakene som treffes etter denne artikkel.

Artikkel 17

Oppheving av forordning (EØF) nr. 1836/93

1. Forordning (EØF) nr. 1836/93 oppheves fra og med 
ikrafttredelsesdagen for denne forordning, med forbehold for 
nr. 2-5 i denne artikkel.

2. Nasjonale akkrediteringsordninger og vedkommende 
organer som er opprettet i henhold til forordning  
(EØF) nr. 1836/93, opprettholdes. Framgangsmåtene for 
akkrediteringsordninger og vedkommende organer skal endres 
av medlemsstatene etter tilsvarende bestemmelser i denne 
forordning. Medlemsstatene skal sørge for at disse ordningene 
er i full virksomhet innen tolv måneder fra ikrafttredelsesdagen 
for denne forordning.

3. Miljøkontrollører som er akkreditert i henhold til forord
ning (EØF) nr. 1836/93, kan fortsette å utøve sin virksomhet i 
samsvar med kravene fastsatt i denne forordning.

4. Områder som er registrert i samsvar med forordning 
(EØF) nr. 1836/93, vil fortsatt stå oppført i EMAS-registeret. 
Ved neste kontroll av et slikt område skal det kontrolleres at 
det oppfyller de nye kravene i denne forordning. Dersom neste 
kontroll skal finne sted tidligere enn seks måneder etter at 
denne forordning er trådt i kraft, kan datoen for neste kontroll 
utsettes med seks måneder etter avtale med miljøkontrolløren 
og vedkommende organer.

5. Nr. 3 og 4 får anvendelse også for miljøkontrollører 
som er akkreditert og for områder som er registrert i samsvar 
med artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 1836/93, forutsatt at 
de aktuelle akkrediteringsorganer og vedkommende organer 
er enige om at miljøkontrollørene og de registrerte områder 
oppfyller alle krav i forordning (EØF) nr. 1836/93, og 
underretter Kommisjonen om dette.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE A. LINDH

 President Formann
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VEDLEGG I

A.  KRAV TIL MILJØSTYRINGSSYSTEM

Miljøstyringssystemet skal gjennomføres i samsvar med kravene nedenfor (del 4 i EN ISO 14001:1996)(*):

I-A  Krav til miljøstyringssystem

I-A.1.  Generelle krav

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like et miljøstyringssystem i henhold til de kravene som er 
beskrevet i dette vedlegg.

I-A.2.  Miljøpolit ikk

 Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at den

e) er hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av organisasjonens aktiviteter, produkter 
eller tjenester;

f) omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning;

g) omfatter en forpliktelse til å tilfredsstille relevante lover og forskrifter for miljø, og andre krav som 
organisasjonen slutter seg til;

h) gir rammen for å fastsette og gjennomgå miljømål og -delmål;

i) er dokumentert, iverksatt og holdt ved like og kommunisert til alle ansatte;

j) er tilgjengelig for allmennheten.

I-A.3.  Planlegging

I-A.3.1. Miljøaspekter

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like (en) prosedyre(r) for å identifisere miljøaspektene forbundet 
med dens aktiviteter, produkter eller tjenester som den kan styre og som det kan forventes at den har 
en innvirkning på, for å bestemme de aspektene som har eller kan ha betydelige miljøpåvirkninger. 
Organisasjonen skal påse at aspektene som er forbundet med disse betydelige påvirkningene blir tatt i 
betraktning når dens miljømål fastsettes.

  Organisasjonen skal holde denne informasjonen oppdatert.

I-A.3.2. Lovbestemte og andre krav

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like en prosedyre for å identifisere og få tilgang til lovbestemte 
og andre krav som organisasjonen slutter seg til og som er anvendbare for miljøaspektene i forbindelse med 
dens aktiviteter, produkter eller tjenester.

I-A.3.3. Mål og delmål

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like dokumenterte miljømål og -delmål for hver aktuell funksjon 
og hvert aktuelt nivå i organisasjonen.

(*) Den nasjonale standarden gjengis i dette vedlegg med tillatelse fra CEN. Den fullstendige teksten til den nasjonale standarden kan 
kjøpes hos de nasjonale standardiseringsorganer som står oppført i dette vedlegg.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/212 11.11.2004

 Når en organisasjon etablerer og gjennomgår målene, skal den ta hensyn til de lovbestemte og de andre 
kravene, sine betydelige miljøaspekter, sine teknologiske valgmuligheter og sine økonomiske, driftsmessige 
og forretningsmessige krav, samt berørte parters syn.

 Målene og delmålene skal være i samsvar med miljøpolitikken, inkludert forpliktelsen til å forebygge 
forurensning.

I-A.3.4. Miljøstyringsprogram(mer)

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like (et) program(mer) for å oppnå sine mål og delmål. De(t) 
skal inkludere

a) angivelse av ansvar for å oppnå mål og delmål innenfor hver aktuell funksjon og hvert nivå i 
organisasjonen;

b) virkemidlene og tidsrammen for å oppfylle dem.

 Hvis et prosjekt går ut på nyutviklinger og nye eller modifiserte aktiviteter, produkter eller tjenester, skal 
program(mer) endres når dette er aktuelt for å sikre at miljøstyring blir anvendt på slike prosjekter.

I-A.4. Iverksett ing og drift

I-A.4.1.  Struktur og ansvar

 Oppgaver, ansvar og myndighet skal fastsettes, dokumenteres og kommuniseres for å oppnå en virkningsfull 
miljøstyring.

 Ledelsen skal skaffe ressurser som er nødvendige for iverksetting og kontroll med miljøstyringssystemet. 
Ressurser omfatter menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, teknologi og økonomiske ressurser.

 Organisasjonens øverste ledelse skal peke ut (en) spesiell(e) representant(er) for ledelsen som, uavhengig 
av annet ansvar, skal ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å

a) sikre at miljøstyringssystemets krav er etablert, iverksatt og holdt ved like i henhold til denne 
standarden;

b) rapportere om miljøstyringssystemets virkning til øverste ledelse for gjennomgåelse og som et 
grunnlag for forbedring av miljøstyringssystemet.

I-A.4.2. Opplæring, bevissthet og kompetanse

 Organisasjonen skal identifisere opplæringsbehov. Den skal kreve at alt personell hvis arbeid kan forårsake 
en betydelig miljøpåvirkning, har fått hensiktsmessig opplæring.

 Den skal etablere og holde ved like prosedyrer for å gjøre de ansatte eller medarbeiderne i hver aktuell 
funksjon og på hvert nivå oppmerksom på

a) betydningen av overensstemmelse med miljøpolitikken og prosedyrene og med kravene i 
miljøstyringssystemet;

b) de betydelige miljøpåvirkningene, virkelige eller potensielle, av deres aktiviteter og de miljømessige 
fordelene ved forbedret personlig atferd;

c) deres oppgaver og ansvar for å oppnå overensstemmelse med miljøpolitikken og prosedyrene og med 
kravene i miljøstyringssystemet inkludert krav til beredskap og innsats;

d) de potensielle konsekvensene av å fravike fastsatte driftsprosedyrer.
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  Personell som utfører de oppgavene som kan forårsake betydelige miljøpåvirkninger skal være kompetente 
ut fra utdannelse, hensiktsmessig opplæring og/eller erfaring.

I-A.4.3. Kommunikasjon

 Med hensyn til sine miljøaspekter og miljøstyringssystem skal organisasjonen etablere og holde ved like 
prosedyrer for

a) intern kommunikasjon mellom de forskjellige nivåer og funksjoner i organisasjonen;

b) å motta, dokumentere og besvare aktuell kommunikasjon fra eksterne berørte parter.

 Organisasjonen skal ta i betraktning prosesser for å kommunisere sine betydelige miljøaspekter utad og 
registrere sin beslutning.

I-A.4.4. Dokumentasjon av miljøstyringssystemet

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like informasjon, i papir eller elektronisk format, for å 

a) beskrive hovedelementene i styringssystemet og hvordan de innvirker på hverandre;

b) henvise til beslektet dokumentasjon.

I-A.4.5. Dokumentstyring

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like prosedyrer for styring med alle dokumenter som kreves i 
denne standarden for å sikre at

a) man vet hvor de befinner seg;

b) de blir gjennomgått periodisk, oppdatert om nødvendig og godkjent som tilstrekkelige av bemyndiget 
personell;

c) gjeldende utgaver av aktuelle dokumenter er tilgjengelige på alle steder hvor det utføres arbeid som er 
vesentlige for at miljøstyringssystemet skal virke effektivt;

d) foreldede dokumenter omgående fjernes fra alle utgiver- og brukersteder eller på annen måte sikres 
mot utilsiktet bruk,

e) ethvert foreldet dokument som beholdes på grunn av juridiske og/eller kunnskapsbevarende årsaker, 
er hensiktsmessig identifisert.

  Dokumenter skal være lesbare, daterte (med utgavedato) og lett identifiserbare, holdt ved like på en 
systematisk måte og oppbevares for en fastsatt periode. Prosedyrer og ansvar for utarbeidelse og endring 
av de forskjellige dokumenttypene skal etableres og holdes ved like.

I-A.4.6. Driftskontroll

 Organisasjonen skal, i henhold til sin politikk, sine mål og delmål, identifisere de oppgavene og aktivitetene 
som er forbundet med de identifiserte betydelige miljøaspektene. Organisasjonen skal planlegge disse 
aktivitetene, inkludert vedlikehold, for å sikre at de utføres under fastsatte betingelser ved å

a) etablere og holde ved like dokumenterte prosedyrer for å dekke situasjoner hvor fravær av slike 
prosedyrer kan føre til avvik fra miljøpolitikken, -målene og delmålene;

b) angi driftskriterier i prosedyrene;
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c) etablere og holde ved like prosedyrer vedrørende de identifiserbare betydelige miljøaspektene 
forbundet med varer og tjenester som organisasjonen bruker, og kommunisere aktuelle prosedyrer og 
krav til leverandører og kontraktspartnere.

I-A.4.7. Beredskap og innsats

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like prosedyrer for å identifisere muligheten for og innsats ved 
ulykker og nødsituasjoner, og for å forebygge og minske miljøpåvirkningene som kan være forbundet med 
dem.

  Organisasjonen skal gjennomgå og, om nødvendig, oppdatere sine prosedyrer for beredskap og innsats, 
spesielt etter ulykker eller nødsituasjoner.

  Organisasjonen skal også periodisk prøve ut slike prosedyrer når dette er praktisk mulig.

I-A.5. Kontroll  og korrigerende t i l tak

I-A.5.1. Overvåking og måling

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like dokumenterte prosedyrer for å overvåke og måle, på 
en rutinemessig måte, de viktigste egenskapene ved sin virksomhet og sine aktiviteter som kan ha en 
betydelig miljøpåvirkning. Dette skal omfatte registrering av informasjon for å spore prestasjon, aktuelle 
styringstiltak og overensstemmelse med organisasjonens miljømål og -delmål.

  Overvåkingsutstyr skal kalibreres og holdes ved like, og registreringer fra dette arbeidet skal oppbevares i 
henhold til organisasjonens prosedyrer.

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like en dokumentert prosedyre for periodisk å bedømme om 
aktuelle lover og forskrifter for miljø overholdes.

I-A.5.2. Avvik og korrigerende og forebyggende tiltak

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like prosedyrer for å fastsette ansvar og myndighet for å 
behandle og undersøke avvik, iverksette tiltak for å minske de påvirkningene som er oppstått og for å sette 
i verk og fullføre korrigerende og forebyggende tiltak.

  Ethvert korrigerende og forebyggende tiltak som er satt i verk for å eliminere årsakene til virkelige og 
potensielle avvik skal være tilpasset problemets størrelse og svare til den miljøpåvirkningen som er 
oppstått.

  Organisasjonen skal foreta og registrere aktuelle endringer i de dokumenterte prosedyrene som følge av 
korrigerende og forebyggende tiltak.

I-A.5.3. Registreringer

  Organisasjonen skal etablere og holde ved like prosedyrer for identifisering, vedlikehold og anvendelse 
av miljøregistreringer. Disse registreringene skal omfatte registreringer fra opplæring og resultater fra 
revisjoner og gjennomgåelser.

  Miljøregistreringene skal være leselige, identifiserbare og sporbare til aktiviteten, produktet eller tjenesten 
de gjelder for. Miljøregistreringer skal lagres og oppbevares på en slik måte at de lett kan gjenfinnes og at 
de er beskyttet mot ødeleggelse, forringelse eller tap. Oppbevaringstiden for registreringer skal fastsettes 
og nedtegnes.

  Registreringer skal oppbevares, på en måte som er hensiktsmessig for systemet og organisasjonen, for å 
bevise overensstemmelse med kravene i denne standarden.
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I-A.5.4. Revisjon av miljøstyringssystemet

 Organisasjonen skal etablere og holde ved like (et) program(mer) og prosedyrer for å gjennomføre 
periodiske revisjoner av miljøstyringssystemet for å

a) bestemme hvorvidt miljøstyringssystemet

1) stemmer overens med planlagte ordninger for miljøstyring inkludert kravene i denne standarden;

2) er iverksatt og holdt ved like på skikkelig måte;

b) gi informasjon om revisjonsresultatene til ledelsen.

  Organisasjonens revisjonsprogram, inkludert tidsplan, skal baseres på den miljømessige betydningen av den 
aktuelle aktiviteten og resultatene av tidligere revisjoner. For å være fullstendige skal revisjonsprosedyrene 
dekke revisjonsomfang, hyppighet og metoder såvel som ansvaret for og kravene til gjennomføring av 
revisjoner og rapportering av resultater.

I-A.6.  Ledelsens gjennomgåelse

  Organisasjonens øverste ledelse skal, med mellomrom som den selv bestemmer, gjennomgå 
miljøstyringssystemet, for å sikre at det fortsatt er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Prosessen for 
ledelsens gjennomgåelse skal sikre at den nødvendige informasjonen samles inn for å gi ledelsen mulighet 
til å utføre bedømmelsen. Denne gjennomgåelsen skal dokumenteres.

  Ledelsens gjennomgåelse skal omfatte mulige behov for å endre politikken, målene og andre elementer 
i miljøstyringssystemet, i lys av resultater fra revisjon av miljøstyringssystemet, endrede forhold og 
forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.

Liste over nasjonale standardiseringsorganer

B: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

DK: DS (Dansk Standard)

D: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EL: ELOT (ΕλληνικÏς οργανιµÏς τυποποÊησης)

E: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

F: AFNOR (Association Françaicse de Normalisation)

IRL: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

I: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

L: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

A: ON (Osterreichisches Normungsinstitut)

P: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

FIN: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

S:  SIS (Standardiseringen i Sverige)

UK: BSI (British Standards Institution).
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B.  FORHOLD SOM MÅ REDEGJØRES FOR AV ORGANISASJONER SOM DELTAR I EMAS

1. Overholdelse av lovgivningen

 Organisasjonene skal kunne vise at de

a) har identifisert all relevant miljølovgivning og er innforstått med konsekvensene denne innebærer for 
organisasjonen,

b) overholder miljølovgivningen og

c) har innført framgangsmåter som gjør at organisasjonen kontinuerlig kan oppfylle disse kravene.

2. Miljøprestasjon

 Organisasjonene skal kunne vise at styringssystemet og framgangsmåtene for revisjon er rettet mot organisasjonens 
faktiske miljøprestasjon med henblikk på de aspekter som nevnes i vedlegg VI. Som en del av ledelsens 
gjennomgåelse skal organisasjonens prestasjon vurderes i forhold til dens miljømål og -delmål. Organisasjonen 
skal også forplikte seg til kontinuerlig forbedring av sin miljøprestasjon. I dette arbeidet kan organisasjonen basere 
sine tiltak på lokale, regionale og nasjonale miljøprogrammer.

 Midlene som anvendes for å nå miljømålene og -delmålene, kan ikke i seg selv utgjøre miljømål. Dersom 
organisasjonen omfatter flere områder, skal hvert område som EMAS gjelder for, oppfylle alle EMAS-krav, 
herunder kravet om kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen som definert i artikkel 2 bokstav b).

3. Ekstern kommunikasjon og eksterne forbindelser

 Organisasjonene skal kunne vise til en åpen dialog med allmennheten og andre berørte parter, herunder 
lokalsamfunn og kunder, om miljøvirkningene som følger av organisasjonens virksomhet, produkter og tjenester, 
for å kartlegge allmennhetens og andre berørte parters interesser og synspunkter.

4. Medarbeidernes deltaking

 I tillegg til kravene i vedlegg I-del A er det et krav at medarbeiderne skal delta i arbeidet med å kontinuerlig 
forbedre organisasjonens miljøprestasjon. For dette formål bør det tas i bruk hensiktsmessige former for deltaking, 
som f.eks. forslagsbok, prosjektbasert gruppearbeid eller miljøkomiteer. Organisasjonene skal følge Kommisjonens 
retningslinjer for beste praksis på dette området. Arbeidstakerrepresentanter som anmoder om det skal også kunne 
delta.
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VEDLEGG II

KRAV TIL INTERNE MILJØREVISJONER

2.1. Alminnelige krav

 Interne revisjoner sikrer at organisasjonens virksomhet utføres i samsvar med fastsatte framgangsmåter. 
Revisjonen kan også bidra til at eventuelle problemer ved nevnte fastsatte framgangsmåter oppdages, eller til 
måter å forbedre disse framgangsmåtene på. Omfanget av revisjonene som utføres innenfor en organisasjon, 
kan variere, fra revisjon av en enkel framgangsmåte til revisjon av sammensatte former for virksomhet. I 
løpet av et fastsatt tidsrom skal alle former for virksomhet i en organisasjon ha vært gjenstand for en revisjon. 
Tidsrommet som er nødvendig for å fullføre revisjon av alle former for virksomhet, kalles en revisjonsperiode. 
Små organisasjoner som har en ukomplisert oppbygning vil kunne revidere alle former for virksomhet samtidig. 
For slike organisasjoner er revisjonsperioden tidsrommet mellom disse revisjonene.

 Interne revisjoner skal utføres av personer som er tilstrekkelig uavhengige av den reviderte formen for virksomhet 
til å sikre en upartisk holdning. Revisjonene kan utføres av ansatte i organisasjonen eller av eksterne (personer 
ansatt i andre organisasjoner, ansatte fra andre deler av organisasjonen eller rådgivere).

2.2. Mål

 I organisasjonens miljørevisjonsprogram skal målene for hver revisjon eller revisjonsperiode angis skriftlig, 
herunder hvor hyppig hver form for virksomhet skal revideres.

 Målene skal særlig omfatte en vurdering av eksisterende miljøstyringsordninger, en vurdering av deres samsvar 
med organisasjonens politikk og program, herunder hvorvidt relevante regelverkskrav på miljøområdet er 
overholdt.

2.3. Omfang

 Det totale omfang av den enkelte revisjonen eller eventuelt av hver enkelt fase i en revisjonsperiode skal være 
klart fastsatt, og det skal spesifiseres

1. hvilke områder som skal dekkes,

2. hvilke former for virksomhet som skal revideres,

3.  hvilke miljøkriterier som skal tas i betraktning,

4.  over hvilket tidsrom revisjonen skal pågå.

 Miljørevisjonen omfatter en vurdering av de konkrete data som kreves for å vurdere organisasjonens 
miljøprestasjon.

2.4. Organisering og ressurser

 Miljørevisjoner skal utføres av personer eller grupper av personer som har tilstrekkelig kunnskap om de sektorer 
og områder som revideres, herunder kunnskap om og erfaring med relevante spørsmål innen miljø, ledelse, 
teknikk og regelverk, og de skal ha fått tilstrekkelig opplæring og øvelse i de konkrete revisjonsteknikker som 
kreves for å nå de fastsatte målene. Ressurser og tid som avsettes til revisjonen, skal stå i et rimelig forhold til 
revisjonens omfang og mål.

 Organisasjonens øverste ledelse skal støtte revisjonen.
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 Revisorene skal være tilstrekkelig uavhengige av de formene for virksomhet de skal revidere til at de kan foreta 
en objektiv og upartisk bedømmelse.

2.5. Planlegging og forberedelse av revisjoner

 Hver revisjon skal planlegges og forberedes, særlig for å:

–  sikre at det blir avsatt tilstrekkelige ressurser,

–  sikre at alle som deltar i revisjonsprosessen (herunder miljørevisorer, ledelse og personale) forstår sin rolle 
og er seg sitt ansvar bevisst.

 Det hører med til forberedelsene at deltakerne gjør seg kjent med organisasjonens virksomhet og med den 
eksisterende miljøstyringsordningen, og at de gjennomgår resultatene og konklusjonene fra tidligere revisjoner 
på nytt.

2.6. Revisjonsarbeidet

 Revisjonsarbeidet skal omfatte samtaler med personalet, inspeksjon av driftsforhold og utstyr og gjennomgåelse 
av journaler, skriftlige rutiner og annen relevant dokumentasjon, med det formål å vurdere miljøprestasjonen for 
den form for virksomhet som revideres, for å fastslå om den oppfyller de relevante standarder og bestemmelser 
og fastsatte miljømål og -delmål, og om ordningen som er innført for å styre miljøansvaret, er effektiv og 
hensiktsmessig. Blant annet bør det benyttes stikkprøvekontroll for å kontrollere om disse kriteriene overholdes, 
for å kunne fastslå hvor effektivt den samlede miljøstyringsordningen fungerer.

Revisjonsarbeidet skal særlig bestå av følgende trinn:

a) forståelse av styringsordningene,

b)  vurdering av styringsordningenes sterke og svake sider,

c)  innsamling av relevante opplysninger,

d)  vurdering av revisjonsresultatene,

e)  utarbeiding av konklusjonene av revisjonen,

f)  rapportering av resultatene og konklusjonene av revisjonen.

2.7. Rapport om resultatene og konklusjonene av revisjonen

1. Revisorene skal utarbeide en skriftlig revisjonsrapport med en form og et innhold 
som er hensiktsmessig for å sikre en fullstendig og formelt korrekt framlegging av resultatene 
og konklusjonene av revisjonen ved slutten av hver revisjon eller revisjonsperiode. 
 
Resultatene og konklusjonene av revisjonen skal sendes formelt til organisasjonens øverste ledelse.

2. De viktigste målene med en skriftlig revisjonsrapport er:

a) å angi omfanget av revisjonen,

b) å skaffe ledelsen opplysninger om status for overholdelse av organisasjonens miljøpolitikk og om den 
framgang på miljøområdet som har funnet sted i organisasjonen,

c) å skaffe ledelsen opplysninger om hvorvidt ordninger for overvåking av organisasjonens miljøvirkninger 
er effektive og pålitelige,

d) om nødvendig å påvise behov for korrigerende tiltak.
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2.8. Oppfølging av revisjonen

 Revisjonsarbeidet skal avsluttes med utarbeiding og gjennomføring av en plan for egnede korrigerende tiltak.

 Hensiktsmessige mekanismer skal innføres og iverksettes for å sikre at revisjonsresultatene følges opp.

2.9. Hyppigheten av revisjonene

 Revisjonen eller revisjonsperioden skal, alt etter omstendighetene, fullføres med et mellomrom på høyst tre år. 
Hvor hyppig hver form for virksomhet skal revideres, vil variere etter

a) virksomhetens art, omfang og kompleksitet,

b)  betydningen av de tilknyttede miljøvirkninger,

c)  betydningen av og alvoret ved de problemer som er påvist ved tidligere revisjoner,

d)  miljøproblemenes forhistorie.

 Mer sammensatte former for virksomhet som har større miljøvirkninger skal revideres oftere.

 Organisasjonene skal selv fastsette sitt revisjonsprogram og sin revisjonshyppighet, idet det tas hensyn til 
Kommisjonens retningslinjer vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

_________
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VEDLEGG III

MILJØREDEGJØRELSE

3.1. Innledning

 Hensikten med miljøredegjørelsen er å informere allmennheten og andre berørte parter om organisasjonens 
miljøvirkninger og miljøprestasjon, og om dens kontinuerlige forbedring av miljøprestasjonen. Miljøredegjørelsen 
er også et middel til å drøfte og behandle de berørte parters synspunkter som organisasjonen har fått kjennskap 
til i sammenheng med vedlegg I (del B avsnitt 3), og som den anser som viktige (vedlegg VI nr. 6.4). 
Miljøinformasjon skal presenteres på en klar og sammenhengende måte og framlegges i trykt versjon for dem 
som ikke har mulighet til å skaffe denne informasjonen på annen måte. Opplysningene nevnt i nr. 3.2 skal gjøres 
tilgjengelige i en samlet, trykt utgave av organisasjonen når den registreres for første gang, og deretter hvert tredje 
år.

 Kommisjonen skal vedta retningslinjer om miljøredegjørelsen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2.

3.2. Miljøredegjørelse

 Når en organisasjon registreres for første gang, skal den, idet det tas hensyn til kriteriene i nr. 3.5, framlegge 
miljøinformasjon som skal betegnes miljøredegjørelse og som skal godkjennes av miljøkontrolløren. Når den 
er blitt godkjent, skal den framlegges for vedkommende organ og deretter gjøres tilgjengelig for allmennheten. 
Miljøredegjørelsen skal være et middel for kommunikasjon og dialog med allmennheten og andre berørte parter 
om miljøprestasjonen. Under arbeidet med utforming og utarbeiding av miljøredegjørelsen skal organisasjonen 
ta hensyn til allmennhetens og andre berørte parters informasjonsbehov.

 Miljøredegjørelsen skal minst omfatte følgende:

a) en klar og entydig beskrivelse av organisasjonen som skal registreres i EMAS, og en oppsummering 
av organisasjonens former for virksomhet, produkter og tjenester, samt av dens forhold til eventuelle 
mororganisasjoner;

b) miljøpolitikken og en kort beskrivelse av organisasjonens miljøstyringsordning;

c) en beskrivelse av alle betydelige direkte og indirekte miljøaspekter som fra organisasjonens side gir 
betydelige miljøvirkninger, og en redegjørelse for arten av miljøvirkninger og deres tilknytning til disse 
aspektene (vedlegg VI);

d) en beskrivelse av miljømålene og -delmålene sett i forhold til de betydelige miljøaspektene og -
virkningene;

e) en oppsummering av de data som foreligger om organisasjonens miljøprestasjon sett i forhold til dens 
miljømål og -delmål med hensyn til dens betydelige miljøvirkninger. Oppsummeringen kan omfatte 
tallverdier for utslipp av forurensende stoffer, for avfallsproduksjon, for forbruk av råstoffer, energi og vann, 
for støy og eventuelt for andre aspekter angitt i vedlegg VI. Dataene bør muliggjøre en sammenligning fra 
år til år, noe som skal gi et grunnlag for å vurdere utviklingen i organisasjonens miljøprestasjon;

f) andre faktorer som gjelder miljøprestasjonen, herunder miljøprestasjonen sett i forhold til 
regelverksbestemmelser med hensyn til deres betydelige miljøvirkninger;

g) miljøkontrollørens navn og akkrediteringsnummer, og datoen da miljøredegjørelsen ble godkjent.

3.3. Kriterier for rapportering om miljøprestasjonen

 Rådata fra en miljøstyringsordning kan brukes på mange måter for å vise organisasjonens miljøprestasjon. For 
dette formål kan organisasjonen bruke relevante eksisterende indikatorer for miljøprestasjon, idet den forsikrer 
seg om at disse indikatorene

a) gir en nøyaktig vurdering av organisasjonens miljøprestasjon,

b)  er forståelige og entydige,
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c)  muliggjør en sammenligning fra år til år, noe som skal gi et grunnlag for å vurdere utviklingen i 
organisasjonens miljøprestasjon,

d)  muliggjør en sammenligning med sektorielle, nasjonale eller regionale standardverdier, når det er relevant,

e)  muliggjør en sammenligning med regelverkskrav når det er relevant.

3.4. Vedlikehold av offentlig tilgjengelig informasjon

 Organisasjonen skal på årsbasis ajourføre informasjonen omhandlet i nr. 3.2 og hvert år sørge for at alle endringer 
godkjennes av miljøkontrolløren. Det er mulig å fravike reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, under 
visse omstendigheter fastsatt i Kommisjonens retningslinjer som er vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 14 nr. 2. Etter godkjenning skal endringene også oversendes vedkommende organ og gjøres tilgjengelig 
for allmennheten.

3.5. Offentliggjøring av informasjon

 Organisasjonen kan ønske å henvende seg til ulike målgrupper eller berørte parter med informasjon fra 
miljøstyringsordningen, og anvende bare utvalgte opplysninger fra miljøredegjørelsen. EMAS-logoen kan 
brukes på all miljøinformasjon som offentliggjøres av en organisasjon, såframt en miljøkontrollør har godkjent 
at informasjonen er

a) nøyaktig, og ikke villedende,

b)  dokumentert og verifiserbar,

c)  relevant og brukes i riktig sammenheng,

d)  representativ for organisasjonens samlede miljøprestasjon,

e)  ikke til å misforstå,

f)  vesentlig med hensyn til den samlede miljøvirkningen,

 og dersom det henvises til organisasjonens nyeste miljøredegjørelse, som informasjonen er hentet fra.

3.6. Allmennhetens adgang til informasjonen

 Informasjonen omhandlet i nr. 3.2 bokstav a)-g), som utgjør en organisasjons miljøredegjørelse, og den 
ajourførte informasjonen omhandlet i nr. 3.4, skal være tilgjengelig for allmennheten og andre berørte parter. 
Miljøredegjørelsen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. For dette formål oppfordres organisasjonene til å ta 
i bruk alle tilgjengelige midler (elektronisk publisering, biblioteker osv.). Organisasjonen skal kunne demonstrere 
for miljøkontrolløren at enhver som er interessert i organisasjonens miljøprestasjon, enkelt og uten kostnader kan 
få tilgang til den informasjon som kreves i henhold til nr. 3.2 bokstav a)-g) og nr. 3.4.

3.7. Ansvar på lokalt plan

 Organisasjoner som registreres i EMAS vil eventuelt ønske å utarbeide en samlet miljøredegjørelse som dekker 
forskjellige beliggenheter. Formålet med EMAS er å sikre at det tas ansvar på lokalt plan, og organisasjonene 
skal derfor sørge for at betydelige miljøvirkninger fra hvert område er tydelig påpekt og beskrevet i den samlede 
redegjørelsen.
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VEDLEGG IV

Logo

 Versjon 1                Versjon 2

Alle EMAS-registrerte organisasjoner kan benytte logoen i hvilken som helst av de 11 språkversjonene nedenfor, 
forutsatt at ordlyden er som følger: 

  Versjon 1  Versjon 2

Dansk:  «verificeret miljøledelse»  «bekræftede oplysninger»

Tysk:   «geprüftes Umweltmanagement»  «geprüfte Information»

Gresk:   «επδεωρηµένη περιβαλλοντικ διαχείρισφγη» «επικυρωµένες πληροϕορίες» 

Spansk:  «Gestión ambiental verificada»  «información validada»

Finsk:  «vahvistettu ympäristöasioiden hallinta»  «vahvistettua tietoa»

Fransk:  «Management environnemental vérifié»  «information validée»

Italiensk:  «Gestione ambientale verificata»  «informazione convalidata»

Nederlandsk:  «Geverifieerd milieuzorgsysteem»  «gevalideerde informatie»

Portugisisk:  «Gestão ambiental verificada»  «informação validada»

Svensk:  «Kontrollerat miljöledningssystem»  «godkänd information»

Organisasjonens registreringsnummer skal alltid være påført begge versjoner av logoen.

Logoen skal gjengis enten

— i tre farger (pantone grønn 355, pantone gul 109, pantone blå 286)

— svart på hvitt eller

— hvitt på svart.

_______
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VEDLEGG V

AKKREDITERING AV OG TILSYN MED MILJØKONTROLLØRENE SAMT DERES OPPGAVER

5.1.  Allment

  Akkrediteringen av miljøkontrollører skal være basert på de allmenne prinsipper om kompetanse som angis 
i dette vedlegg. Akkrediteringsorganene står fritt til å akkreditere enkeltpersoner og/eller organisasjoner som 
miljøkontrollører. Kravene til framgangsmåte, og detaljerte kriterier for akkreditering av miljøkontrollører, 
skal i henhold til artikkel 4 fastsettes av nasjonale akkrediteringsordninger i samsvar med disse prinsippene. 
Overholdelse av prinsippene skal sikres gjennom den gjensidige vurderingsprosessen fastsatt i artikkel 4.

5.2. Vilkår for akkreditering av miljøkontrollører

5.2.1. Den kompetanse som beskrives nedenfor utgjør de minstekrav som en miljøkontrollør,  
som enkeltperson eller organisasjon, skal oppfylle:

a) kunnskap om og forståelse av denne forordning, miljøstyringsordningens allmenne virkemåte, 
relevante standarder samt retningslinjer utarbeidet av Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 og 14 
nr. 2 om anvendelsen av denne forordning,

b) kunnskap om og forståelse av de regelverks- og forskriftskrav som gjelder den form for virksomhet 
som skal godkjennes,

c) kunnskap om og forståelse av miljøspørsmål, herunder miljødimensjonen i forbindelse med bærekraftig 
utvikling,

d) kunnskap om og forståelse av de miljørelaterte tekniske aspekter ved den form for virksomhet som skal 
kontrolleres,

e) forståelse av den allmenne virkemåten til den form for virksomhet som skal kontrolleres, for å kunne 
vurdere miljøstyringsordningens hensiktsmessighet,

f) kunnskap om og forståelse av krav til og metoder for miljørevisjon,

g) kunnskap om revisjon av informasjon (miljøredegjørelser).

  Dokumentasjon av miljøkontrollørens kunnskaper, relevante erfaring og tekniske kunnskap på områdene 
nevnt ovenfor skal framlegges for det akkrediteringsorgan som vedkommende kandidat har søkt om 
akkreditering hos.

  Miljøkontrolløren skal dessuten være uavhengig, særlig i forhold til organisasjonens miljørevisor eller 
rådgiver, samt upartisk og objektiv i utøvelsen av sine oppgaver.

  Den enkelte miljøkontrollør eller organisasjon som fungerer som miljøkontrollør, skal sikre at han/hun, 
eller organisasjonen og dens personale, ikke er utsatt for noe kommersielt, økonomisk eller annet press 
som kunne tenkes å påvirke deres vurdering eller svekke tilliten til deres uavhengige vurdering og deres 
integritet i forbindelse med den virksomheten de utøver, og at de overholder de regler som gjelder for 
dette.

  For å kunne oppfylle bestemmelsene om kontroll fastsatt i denne forordning skal miljøkontrolløren ha til 
rådighet dokumenterte metoder og framgangsmåter for kontroll, herunder mekanismer for kvalitetskontroll 
og bestemmelser om fortrolighet.

  Dersom miljøkontrolløren er en organisasjon, skal den ha og på anmodning framlegge en organisasjonsplan 
med detaljert beskrivelse av strukturer og ansvarsforhold i organisasjonen, samt en erklæring om 
organisasjonens rettslige status, eierforhold og finansieringskilder.
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5.2.2.  Akkrediteringens omfang

  Miljøkontrollørenes akkrediteringsomfang skal bestemmes i henhold til klassifiseringen av økonomisk 
virksomhet (NACE-koder) fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(1). Akkrediteringsomfanget 
skal stå i forhold til miljøkontrollørens kompetanse. Når akkrediteringsomfanget fastsettes, skal det om 
nødvendig også tas hensyn til virksomhetens omfang og kompleksitet. Dette skal sikres ved tilsyn.

5.2.3. Ytterl igere vilkår for akkreditering av enkeltpersoner som fungerer som miljøkontrollører 
og utfører kontroller på egenhånd

 I tillegg til å oppfylle kravene i nr. 5.2.1 og 5.2.2 skal den enkelte miljøkontrollør som utfører kontroller på 
egenhånd 

— ha all den kompetanse som kreves for å utføre kontroll på vedkommendes akkrediterte områder,

— ha et akkrediteringsomfang som er begrenset etter vedkommendes personlige kompetanse.

 Ved en vurdering som foretas før akkrediteringen, og gjennom akkrediteringsorganets tilsynsvirksomhet, 
skal det sikres at miljøkontrollørene oppfyller disse vilkår.

5.3.  Tilsyn med miljøkontrollører

5.3.1.  Tilsyn med miljøkontrollører utført  av akkrediteringsorganet som gav akkrediteringen

  Miljøkontrolløren skal straks underrette akkrediteringsorganet om enhver endring som innvirker på 
akkrediteringen eller dens omfang.

  Med jevne mellomrom som ikke overstiger 24 måneder, skal det treffes forholdsregler for å sikre at 
miljøkontrolløren fortsatt oppfyller akkrediteringsvilkårene og for å overvåke kvaliteten på den kontrollen 
som utføres. Tilsynet kan finne sted i form av kontorrevisjoner, observasjon i organisasjoner som 
kontrolleres, spørreskjemaer, gjennomgåelse av miljøredegjørelser som miljøkontrolløren har godkjent, 
og ved gjennomgåelse av kontrollrapporter. Tilsynet skal stå i et rimelig forhold til miljøkontrollørens 
virksomhet.

  Akkrediteringsorganet skal ikke treffe beslutning om å trekke tilbake eller midlertidig oppheve 
akkrediteringen eller begrense omfanget av den uten at miljøkontrolløren har hatt mulighet til å uttale 
seg.

5.3.2. Tilsyn med miljøkontrollører som utøver kontrollvirksomhet i  en annen medlemsstat  enn 
den der akkrediteringen ble git t

 Når en miljøkontrollør akkreditert i en medlemsstat skal utøve kontrollvirksomhet i en annen medlemsstat, 
skal vedkommende minst fire uker på forhånd gi akkrediteringsorganet i sistnevnte medlemsstat melding 
om:

— detaljer i forbindelse med akkrediteringen, sin kompetanse og eventuelt om kontrollgruppens 
sammensetning,

— når og hvor kontrollen vil finne sted; organisasjonens adresse og opplysninger om kontaktpersoner, 
og tiltak som er truffet for å løse eventuelle problemer i forbindelse med juridiske eller språklige 
kunnskaper.

  Akkrediteringsorganet kan anmode om ytterligere opplysninger med hensyn til nødvendige juridiske og 
språklige kunnskaper.

  Slik melding skal inngis forut for enhver ny kontroll.

(1) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EØF) nr. 761/93 (EFT L 83 av 3.4.1993, s. 1).
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  Akkrediteringsorganet skal ikke stille andre vilkår som ville begrense miljøkontrollørens rett til å utøve 
sin virksomhet i andre medlemsstater enn i den som gav akkrediteringen. Særlig skal det ikke kreves 
diskriminerende meldingsavgifter. Akkrediteringsorganet skal heller ikke utnytte framgangsmåten 
for melding til å forhale miljøkontrollørens ankomst. Eventuelle problemer med å føre tilsyn med 
miljøkontrolløren på den anmeldte datoen skal være behørig begrunnet. Dersom tilsynet medfører 
kostnader, kan akkrediteringsorganet kreve passende avgifter.

  Dersom det akkrediteringsorganet som fører tilsyn med miljøkontrolløren ikke er tilfreds med dennes arbeid, 
skal tilsynsrapporten oversendes til miljøkontrolløren, til akkrediteringsorganet som gav akkrediteringen, 
til vedkommende organ i det området der den kontrollerte organisasjonen befinner seg, samt ved ytterligere 
uenighet, til forumet for akkrediteringsorganer.

  Organisasjoner kan ikke motsette seg at akkrediteringsorganet fører tilsyn med miljøkontrolløren ved 
observasjon av vedkommendes kontrollvirksomhet.

5.4. Miljøkontrollørenes oppgaver

5.4.1. Uten at det berører medlemsstatenes håndhevingsmyndighet når det gjelder overholdelse av regelverkskrav, 
skal kontrolløren påse at:

a) alle krav i denne forordning oppfylles, dvs. den innledende miljøgjennomgåelsen (om relevant), 
miljøstyringsordningen, miljørevisjonen og resultatene av denne samt miljøredegjørelsen,

b) data og opplysninger i følgende dokumenter er pålitelige, troverdige og korrekte:

— miljøredegjørelsen (vedlegg III nr. 3.2 og 3.3),

— miljøinformasjon som skal godkjennes (vedlegg III nr. 3.4).

  Miljøkontrolløren skal på en faglig forsvarlig måte særlig undersøke den tekniske holdbarheten i den 
innledende miljøgjennomgåelsen, om relevant, eller miljørevisjonen eller enhver annen framgangsmåte 
som foretaket benytter, uten at disse framgangsmåtene gjentas unødig. Miljøkontrolløren kan blant annet 
foreta stikkprøver for å fastslå hvorvidt resultatene fra den interne revisjonen er pålitelige.

5.4.2. Ved første miljøkontroll skal miljøkontrolløren særlig påse at organisasjonen oppfyller følgende krav:

a) organisasjonen har innført en fullt funksjonsdyktig miljøstyringsordning i samsvar med vedlegg I,

b) organisasjonen har innført et detaljert revisjonsprogram som allerede er påbegynt i samsvar med 
vedlegg II, slik at i det minste de områdene med de største miljøvirkningene er dekket, 

c) ledelsen har foretatt en gjennomgåelse av miljøstyringsordningen,

d) organisasjonen har utarbeidet en miljøredegjørelse i samsvar med vedlegg III nr. 3.2.

5.4.3.  Overholdelse av lovgivning/regelverk

  Miljøkontrolløren skal forsikre seg om at organisasjonen har innført framgangsmåter for å kontrollere de 
sider ved virksomheten som er underlagt relevant fellesskapsrett eller relevante nasjonale lover, og at disse 
framgangsmåtene er tilstrekkelige til å sikre overholdelse. Kontroll av revisjoner skal særlig utføres med 
henblikk på å fastslå hvorvidt framgangsmåtene er tilstrekkelige til å sikre overholdelse av lovgivning/
regelverk.

  Miljøkontrolløren skal ikke godkjenne miljøredegjørelsen dersom han/hun under kontrollen, f.eks. ved 
stikkprøvekontroll, oppdager at organisasjonen ikke overholder lovgivning/regelverk.
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5.4.4.  Beskrivelse av organisasjonen

  Ved kontroll av miljøstyringsordningen og godkjenning av miljøredegjørelsen skal miljøkontrolløren påse 
at organisasjonens ulike deler er entydig beskrevet og svarer til den faktiske inndelingen av formene for 
virksomhet. Innholdet i miljøredegjørelsen skal tydelig omhandle de ulike delene av organisasjonen som 
EMAS gjelder for.

5.5. Vilkår for miljøkontrollørens utøvelse av sin virksomhet

5.5.1. Miljøkontrolløren skal virke innenfor omfanget av sin akkreditering på grunnlag av en skriftlig avtale 
med organisasjonen som skal fastsette arbeidets omfang, gjøre det mulig for miljøkontrolløren å utøve sin 
virksomhet på en uavhengig og faglig forsvarlig måte samt forplikte organisasjonen til det nødvendige 
samarbeid.

5.5.2. Kontrollen skal omfatte gjennomgåelse av dokumenter, et besøk hos organisasjonen, som særlig skal 
omfatte intervjuer av personalet, utarbeiding av en rapport til organisasjonens ledelse samt organisasjonens 
løsning på problemene som avdekkes i rapporten.

5.5.3. Den dokumentasjon som skal gjennomgås før besøket hos organisasjonen, omfatter grunnleggende 
opplysninger om organisasjonen og dens virksomhet, miljøpolitikken og miljøprogrammet, en 
beskrivelse av den miljøstyringsordning som benyttes i organisasjonen, detaljerte opplysninger om 
den miljøgjennomgåelse eller miljørevisjon som er foretatt, rapporten om denne gjennomgåelse eller 
revisjon og informasjon om alle korrigerende tiltak som ble iverksatt som følge av den, samt utkastet til 
miljøredegjørelse.

5.5.4. Miljøkontrolløren skal utarbeide en rapport for organisasjonens ledelse. I rapporten skal spesifiseres

a) alle spørsmål som er relevante for miljøkontrollørens arbeid,

b) organisasjonens utgangspunkt for å gjennomføre en miljøstyringsordning,

c) tilfeller av overtredelse av bestemmelsene i denne forordning i sin alminnelighet, og særlig

— tekniske mangler ved metoden for miljøgjennomgåelse eller miljørevisjon, miljøstyringsordningen 
eller enhver annen relevant prosess,

— innvendinger mot utkastet til miljøredegjørelse, samt opplysninger om endringer eller tilføyelser 
som bør foretas i miljøredegjørelsen,

d) en sammenligning med foregående redegjørelser og en vurdering av organisasjonens miljøprestasjon.

5.6.  Hyppigheten av kontrollene

  I samråd med organisasjonen skal miljøkontrolløren utarbeide et program for å sikre at alle elementer som 
kreves for å bli registrert i EMAS, kontrolleres i løpet av et tidsrom som ikke skal overstige 36 måneder. I 
tillegg skal miljøkontrolløren med mellomrom som ikke skal overstige 12 måneder, godkjenne all ajourført 
informasjon i miljøredegjørelsen. Det er mulig å fravike reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, 
under omstendigheter fastsatt i Kommisjonens retningslinjer som er vedtatt etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 14 nr. 2.

_________
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VEDLEGG VI

MILJØASPEKTER

6.1. Allment

 En organisasjon skal vurdere alle miljøaspekter ved sine former for virksomhet, produkter og tjenester, og 
avgjøre, på grunnlag av kriterier som tar hensyn til Fellesskapets regelverk, hvilke av dens miljøaspekter som i 
betydelig grad påvirker miljøet, som et grunnlag for å fastsette organisasjonens miljømål og -delmål. Kriteriene 
skal gjøres tilgjengelige for allmennheten.

 En organisasjon skal vurdere både de direkte og de indirekte miljøaspekter ved sine former for virksomhet, 
produkter og tjenester.

6.2. Direkte miljøaspekter

 Disse gjelder de av organisasjonens former for virksomhet som ledelsen har kontroll over, og kan bl.a. omfatte:

a) utslipp til luft,

b) utslipp til vann,

c) forebygging, gjenvinning, ombruk, transport og disponering av fast avfall og annet avfall, særlig farlig 
avfall,

d) bruk og forurensning av grunn,

e) bruk av naturressurser og råstoffer (herunder energi),

f) lokale miljøaspekter (støy, vibrasjon, lukt, støv, synbare virkninger osv.),

g) transportspørsmål (både med hensyn til varer, tjenester og ansatte), 

h) risiko for miljøulykker og miljøvirkninger som vil eller sannsynligvis vil oppstå som følge av hendelser, 
ulykker og potensielle nødssituasjoner,

i) virkninger for det biologiske mangfold.

6.3. Indirekte miljøaspekter

 En organisasjons virksomhet, produkter og tjenester kan også ha betydelige miljøaspekter som organisasjonen 
ikke har full kontroll over.

 De kan bl.a. omfatte:

a) produktrelaterte spørsmål (formgiving, utvikling, emballasje, transport, bruk, gjenvinning/disponering av 
avfall),

b) investeringer, utlånsvirksomhet og forsikringstjenester,

c) nye markeder,

d) valg av tjenester, og sammensetning av disse (f.eks. innenfor transport eller cateringtjeneste),

e) administrative og planleggingsmessige avgjørelser,

f) produktutvalgets sammensetning,

g) entreprenørers, underentreprenørers og leverandørers miljøprestasjon og -praksis.
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 Organisasjonene må kunne vise at de har kartlagt de betydelige miljøaspekter i forbindelse med deres 
innkjøpsprosedyrer, og at de betydelige miljøvirkningene som er forbundet med disse miljøaspektene er tatt 
i betraktning i miljøstyringsordningen. Organisasjonen bør bestrebe seg på å sikre at leverandører og de som 
opptrer på organisasjonens vegne, overholder organisasjonens miljøpolitikk innenfor rammen av de former for 
virksomhet som utføres etter kontrakten.

 Når det gjelder indirekte miljøaspekter, skal organisasjonen vurdere i hvilken grad den kan påvirke disse 
aspektene og hvilke tiltak som kan treffes for å begrense virkningene de gir.

6.4. Vurdering av miljøaspektene

 Det er organisasjonens ansvar å fastsette kriterier som skal anvendes for å vurdere betydningen av miljøaspektene 
til organisasjonens virksomhet, produkter og tjenester, med det formål å fastslå hvilke miljøaspekter som har 
betydelige miljøvirkninger. De kriterier organisasjonen fastsetter skal være omfattende, kunne etterprøves 
uavhengig, være reproduserbare og skal gjøres tilgjengelige for allmennheten.

 Når det skal fastsettes kriterier for vurdering av hvor betydelige organisasjonens miljøaspekter er, kan bl.a. 
følgende tas i betraktning:

a) informasjon om miljøtilstanden, med henblikk på å bestemme hvilke av organisasjonens former for 
virksomhet, produkter og tjenester som kan ha innvirkning på miljøet,

b) organisasjonens eksisterende data om forbruk av råvarer og energi, samt om risiko i forbindelse med spill, 
avfall og utslipp,

c) berørte parters synspunkter,

d) organisasjonens regulerte miljøvirksomhet,

e) innkjøpsvirksomhet,

f) utforming, utvikling, produksjon, distribusjon, service, bruk, ombruk, gjenvinning og disponering av 
organisasjonens produkter,

g) de av organisasjonens former for virksomhet som innebærer de største miljømessige kostnader og fordeler.

 I arbeidet med å vurdere hvor betydelige de ulike miljøvirkninger av organisasjonens former for virksomhet er, 
skal organisasjonen ikke bare ta i betraktning normale driftsvilkår, men også vilkår ved oppstart og avslutning av 
virksomhet og til nødssituasjoner som med rimelighet kan forutses. Det skal tas hensyn til tidligere, nåværende 
og planlagte former for virksomhet.

________
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VEDLEGG VII

MILJØGJENNOMGÅELSE

7.1. Allment

 Dersom organisasjonen ikke har framlagt all informasjon som er nødvendig for å bestemme og vurdere de 
betydelige miljøaspektene nevnt i vedlegg VI, må den utrede sin aktuelle situasjon med hensyn til miljøet ved 
hjelp av en miljøgjennomgåelse. Formålet er å gjennomgå alle organisasjonens miljøaspekter som et grunnlag for 
å utarbeide en miljøstyringsordning.

7.2. Krav

Miljøgjennomgåelsen skal dekke fem hovedområder:

a) regelverkskrav, forskriftskrav samt andre krav som organisasjonen er underlagt,

b) bestemmelse av alle miljøaspekter med betydelig innvirkning på miljøet etter vedlegg VI, eventuelt med 
angivelse av kvalitet og kvantitet, og utarbeiding av et register over de aspekter som anses som betydelige,

c) beskrivelse av kriteriene for vurdering av hvor betydelige miljøvirkningene er, i samsvar med vedlegg VI 
nr. 6.4,

d) en undersøkelse av eksisterende framgangsmåter og praksis for miljøstyring,

e) en evaluering av tilbakemeldinger fra undersøkelser av tidligere hendelser.

_________
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VEDLEGG VIII

REGISTRERINGSINFORMASJON

Minstekrav

Organisasjonens navn:

Organisasjonens adresse:

Kontaktperson:

NACE-kode for virksomheten:

Antall ansatte:

Miljøkontrollørens navn:

Akkrediteringsnummer:

Akkrediteringsomfang:

Dato for neste miljøredegjørelse:

Navn og opplysninger om kontaktpersoner for vedkommende håndhevingsmyndighet(er) som organisasjonen er 
underlagt: 

Utferdiget i ............ den .../.../2000

Underskrift til organisasjonens representant

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

___________________________________________
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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. september 2001

om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for 
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*)

[meddelt under nummer K(2001) 2504]

(2001/681/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking 
for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS)(1), særlig artikkel 2 bokstav s) annet 
ledd, artikkel 3 nr. 3 bokstav b) og artikkel 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forordning (EF) nr. 761/2001 fastsettes kravene til 
organisasjoner for deltaking i EMAS.

2) Det bør fastsettes retningslinjer for å sikre en ensartet 
anvendelse i alle medlemsstater av forordning (EF) nr. 
761/2001.

3) Det er hensiktsmessig å identifisere særlige tilfeller der 
det å definere den egnede enheten som skal registreres 
som en EMAS-organisasjon, kan være vanskelig, og å 
sørge for en harmonisert tilnærming til denne situasjonen, 
samt for unntak der det tillates registrering for enheter 
som er mindre enn et område.

4) Det bør fastsettes retningslinjer for utarbeiding av 
miljøkontrollprogrammene for organisasjoner i EMAS, 
for godkjenning av miljøredegjørelser og påfølgende 
årlige ajourføringer, samt for unntak fra prinsippet om 
årlige godkjente ajourføringer.

5) Det er også hensiktsmessig å harmonisere den praktiske 
bruken av EMAS-logoen og å sikre at den uttømmende 
listen med unntak for bruk av logoen på visse vilkår er 
tydelig.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning (EF) nr. 
761/2001 -

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Enheter som det er vist til i artikkel 2 bokstav s) annet ledd 
i forordning (EF) nr. 761/2001, skal registreres som en 
organisasjon i samsvar med retningslinjene i vedlegg I.

Artikkel 2

Organisasjonenes ajourføringer av miljøredegjørelsen skal 
godkjennes slik det er vist til i artikkel 3 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 761/2001 i samsvar med retningslinjene i vedlegg II.

Artikkel 3

EMAS-logoen som det er vist til i artikkel 8 i forordning (EF) 
nr. 761/2001, skal brukes i samsvar med retningslinjene i 
vedlegg III.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2001.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2004/EØS/56/25

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 247 av 17.9.2001, s. 24, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2003 av 31. januar 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 19.

(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.
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VEDLEGG I

RETNINGSLINJER FOR HVILKE ENHETER SOM KAN REGISTRERES I EMAS

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre noe annet 
uttrykkelig er angitt)

Retningslinjenes formål

Utvidelsen av EMAS fra tradisjonelt å omfatte industri- og produksjonssektorene til å omfatte alle organisasjoner som 
har en form for miljøvirkning, betyr at enheter med mange ulike organisasjonsstrukturer vil kunne registrere seg i 
EMAS. Disse retningslinjer er utarbeidet på grunnlag av artikkel 2 bokstav s) annet og fjerde punktum, og på grunnlag 
av artikkel 2 bokstav t) i forordning (EF) nr. 761/2001 for å hjelpe organisasjoner, miljøkontrollører og vedkommende 
organer til å avgjøre om en enhet oppfyller kravene for å registreres som en EMAS-organisasjon.

Valget av hvilken enhet som skal registreres vil avgjøres ut fra en kombinasjon av ledelsens kontroll og geografisk 
plassering.

Enheten som skal registreres som en organisasjon i EMAS, skal ikke overskride en medlemsstats grenser. Dersom 
organisasjonen består av ett eller flere områder, skal hvert område som EMAS gjelder for, oppfylle alle EMAS-krav, 
herunder kravet om kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonen som definert i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 761/2001.

Enheter med følgende organisasjonsstrukturer er identifisert og skal gjennomgås nærmere i relevante avsnitt i dette 
dokument: 

1. organisasjoner med virksomhet som finner sted på bare ett område,

2. organisasjoner som under særlige omstendigheter vil kunne registrere en enhet som er mindre enn et område,

3. organisasjoner med virksomhet som finner sted på ulike områder, 

 a) med de samme eller lignende produkter eller tjenester,

 b) med ulike produkter eller tjenester,

4. organisasjoner som det ikke kan defineres et bestemt område for,

5. organisasjoner som kontrollerer midlertidige områder,

6. uavhengige organisasjoner som registreres som én felles organisasjon,

7. små foretak med virksomhet i et nærmere angitt stort territorium og som produserer de samme eller lignende 
produkter eller tjenester,

8. lokale myndigheter og statlige institusjoner.

Deltakere i EMAS bør fra første stund være klar over at miljøkontrollører, og eventuelt vedkommende organer, kan 
øve innflytelse når det gjelder å bestemme hvilken enhet som skal registreres (se artikkel 2 bokstav s) og t) i forordning 
(EF) nr. 761/2001). Videre må alle deltakere framskaffe en miljøredegjørelse som blant annet må omfatte en klar 
og entydig beskrivelse av organisasjonen som skal registreres i EMAS, og en oppsummering av organisasjonens 
former for virksomhet, produkter og tjenester, samt dens forhold til eventuelle moderorganisasjoner (se vedlegg III 
nr. 3.2 bokstav a)). Disse kravene har tilknytning til andre krav som gjelder ledelsens kontroll og innflytelse over 
organisasjonens miljøaspekter (se vedlegg I.A, særlig nr. 4.3.1, og vedlegg I.B).

Hensikten med disse kravene er å sikre at organisasjonens ledelse har kontroll med og innflytelse over de av 
organisasjonens miljøaspekter som har betydelige miljøvirkninger på alle områder. Deltakerne rådes derfor til å ha en 
klar og logisk begrunnelse for valget av hvilke av organisasjonens områder eller deler av områder som skal registreres. 
Ved å gjøre dette, kommer organisasjonene kravene i miljøredegjørelsen i forkjøpet og vil være godt forberedt på å 
kunne besvare eventuelle forespørsler, særlig fra miljøkontrollører og vedkommende organer, men i tillegg også fra 
andre berørte parter. Vedkommende organ skal nekte registrering dersom den valgte enheten som skal registreres, ikke 
er i overensstemmelse med definisjonene i artikkel 2 bokstav s) og t) i forordning (EF) nr. 761/2001 og som er forklart 
i disse retningslinjer. I tvilstilfeller bør en organisasjon derfor rådspørre vedkommende organ allerede i startfasen av 
iverksettingen av en miljøstyringsordning (EMS).
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Prinsipper:

— Innsyn

— Ledelsens kontroll

— Ikke bare velge de gode stedene

— Ansvar overfor allmennheten

— Ansvar på lokalt plan

Definisjoner 

«Organisasjon» skal i henhold til artikkel 2 bokstav s) i forordning (EF) nr. 761/2001 bety et foretak, selskap, firma, 
bedrift, myndighet eller institusjon, eller en del av eller kombinasjon av slike, uavhengig av om den/det er anerkjent 
som juridisk person eller ikke, offentlig eller privat, som har egne funksjoner og egen forvaltning. 

«Område» skal i henhold til artikkel 2 bokstav t) i forordning (EF) nr. 761/2001 bety all grunn på et bestemt geografisk 
sted som forvaltes og kontrolleres av en organisasjon og som benyttes til virksomhet, produkter og tjenester. Dette 
omfatter all infrastruktur, alt utstyr og alle materialer. 

«Enhet» skal bety område eller underavdeling, organisasjon, del eller gruppering av organisasjoner som søker å 
registrere seg under ett registreringsnummer. 

1.  ORGANISASJONER MED VIRKSOMHET SOM FINNER STED PÅ BARE ETT OMRÅDE

En organisasjon med virksomhet som finner sted på bare ett område, er det enkleste tilfellet fordi området ledelsen 
kontrollerer tilsvarer geografisk beliggenhet. Områder som er registrert i EMAS I vil falle inn under denne kategorien 
i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i forordning (EF) nr. 761/2001.

Positive eksempler:

— Et foretak med virksomhet som finner sted på ett område der det både produserer rør og radioer, kan velge å 
registrere bare én av disse avdelingene.

— Kafeteriaen til en klesprodusent, som ligger på dennes område, kan registreres separat.

Negativt eksempel:

— Et legemiddelforetak kan ikke registrere bare den delen av anlegget som produserer sluttproduktet til forbrukerne 
for seg, og samtidig utelate den grunnleggende industrielle produksjonsprosessen for halvfabrikatene som finner 
sted ved samme område. 

2. SÆRLIGE OMSTENDIGHETER FOR REGISTRERING AV EN ENHET SOM ER MINDRE ENN  
ET OMRÅDE

Dersom en organisasjon vurderer å registrere en enhet som er mindre enn et område, må følgende prinsipper ligge til 
grunn. For det første kan unntaket ikke benyttes til å velge ut de beste delene. Det er derfor ikke tillatt å registrere 
deler av en unik produksjonsprosess med den hensikt å utelate deler av området som ikke kan registreres i henhold til 
EMAS. En organisasjon må kunne godtgjøre sin evne til å overvåke og kontrollere alle sine betydelige miljøaspekter og 
bevise at enheten som skal registreres, ikke med hensikt er utskilt fra andre deler av det større området med dårligere 
miljøprestasjon.
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For det andre må prinsippene om «ansvar på lokalt plan» og «ansvar overfor allmennheten», omtalt i vedlegg III 
nr. 3.7 og vedlegg I del B.2 og B.3, følges. Kommunikasjon med allmennheten er et vesentlig aspekt ved EMAS. En 
organisasjon bør av egen interesse og på en klar og forståelig måte informere allmennheten om miljøprestasjonen til 
et bestemt område. Dersom en underavdeling har et eget marked, kan det være viktig for avdelingen å kunne bruke 
logoen til sin egen kommunikasjon. Men dersom en enhet som er mindre enn det aktuelle området ønsker å registrere 
seg i EMAS, må allmennheten klart og tydelig informeres om at bare deler av organisasjonens virksomhet som finner 
sted på området blir styrt i henhold til EMAS, ettersom all virksomhet som finner sted på et område normalt oppfattes 
av allmennheten som et udelelig hele. En organisasjon skal ha ansvar for en klar kommunikasjon med sine omgivelser, 
og det skal treffes egnede tiltak for å unngå at allmennheten villedes.

På grunnlag av disse prinsippene kan en enhet som er mindre enn et område registreres separat dersom:

— underavdelingen har egne klart definerte produkter, tjenester eller former for virksomhet, og underavdelingens 
miljøaspekter og -virkninger klart kan identifiseres og skilles fra andre deler av området som ikke er registrert,

— underavdelingen har sin egen ledelse og egne administrative funksjoner med myndighet til å sikre at 
underavdelingen er i stand til å organisere og kontrollere sin miljøstyringsordning og sine miljøvirkninger og til 
å treffe korrigerende tiltak på sine ansvarsområder. Dette kan godtgjøres ved underavdelingens rettslige status, 
egen registrering ved handelskamre, organisasjonskart, rapporter fra moderorganisasjonen, eget skrivepapir osv,

— underavdelingen er tildelt ansvaret for at kravene i tillatelser som er utstedt til underavdelingen, er overholdt.

Området kan ikke deles opp dersom:

— den utskilte enheten bare omfatter deler av virksomheten som finner sted på området som ikke er representative 
for miljøaspektene og -virkningene til alle former for virksomhet som finner sted på området,

— det utenfra ikke er forståelig hvilken del av virksomheten som finner sted på området som styres av 
miljøstyringsordningen, og hvorfor akkurat denne delen er atskilt fra resten av virksomheten på området.

Særlig i dette tilfellet er det nødvendig å tydelig definere ansvaret for det som skal tas med i og det som ikke skal tas med 
i organisasjonen. I sin miljøstyringsordning skal organisasjonen også ta hensyn til samspillet med tjenester og former 
for virksomhet som ikke faller helt innenfor virkeområdet til miljøstyringsordningen. Den skal for eksempel vurdere 
miljøaspektene og -virkningene ved felles infrastruktur på området, som f.eks. et felles anlegg for avfallshåndtering 
eller behandling av avløpsvann, og inkludere disse i sitt miljøprogram og den kontinuerlige forbedringsprosessen. 

3.  ORGANISASJONER MED VIRKSOMHET SOM FINNER STED PÅ ULIKE OMRÅDER

I henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 kan deltakere fortsatt registrere individuelle områder eller «en organisasjon» 
(som definert i artikkel 2 bokstav s)) eller en del eller kombinasjon av disse. Uansett må alle deltakere kunne vise til 
kontinuerlige forbedringer når det gjelder de betydelige miljøaspektene og -virkningene i samsvar med sin politikk, sitt 
program og sine mål. De som registrerer flere områder som én organisasjon, må også ta hensyn til kravene i artikkel 2 
bokstav b), vedlegg I.B nr. 2) og vedlegg III nr. 3.7 og kunne begrunne hvorfor miljøprestasjonen ikke er forbedret ved 
hvert av områdene.

I tillegg til å klargjøre og begrunne valget av område eller kombinasjon av områder, må organisasjoner som søker 
registrering i EMAS, enten i privat eller offentlig sektor, også være forberedt på å klargjøre og begrunne overfor sine 
interessenter hvilke planer de har for områder som ennå ikke er registrert. 

3.1.  Med de samme eller lignende produkter eller tjenester

For å få ett «registreringsnummer» bør organisasjonen kunne vise miljøkontrolløren at organisasjonens miljøpolitikk og 
framgangsmåter for miljøstyring anvendes på en enhetlig måte ved alle områder. Organisasjoner som hører inn under 
denne kategorien, kjennetegnes ofte av felles styringsmetoder for sin virksomhet ved ulike områder, for eksempel en 
felles miljøstyringshåndbok. Derfor kan det være mulig å redusere miljøkontrollen ved de enkelte områder dersom 
organisasjonens ledelse kan vise til full kontroll over alle sine områder.
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Dersom virksomheten som finner sted på området har lignende miljøaspekter og -virkninger, er underlagt en lignende 
miljøstyringsordning, og drives innenfor samme struktur, som f.eks. filialer, kontorer eller drifts- og verkstedsanlegg, 
kan det være mulig å kontrollere enkelte av områdene på selektivt grunnlag. Utvelgelsen må skje slik at den sikrer at 
miljøkontrolløren får en representativ og omfattende innsikt i organisasjonens miljøprestasjon, samt at vedkommende 
kan kontrollere dataenes pålitelighet og ansvaret på lokalt plan.

God praksis bør benyttes ved valg av stikkprøvebaserte teknikker(1) , og miljøkontrollører skal ta hensyn til følgende 
faktorer ved valg av områder som skal omfattes av miljøkontrollprogrammet:

— miljøpolitikken og miljøprogrammet,

— miljøstyringsordningens kompleksitet, betydningen av direkte og indirekte miljøaspekter og -virkninger og mulig 
samspill med følsomme miljøer,

— modenhetsgrad for områdets miljøstyringsordning,

— berørte parters syn (klager, offentlig interesse),

— fordelingen av organisasjonens personale på områdene,

— eventuelt skiftarbeid,

— tidligere miljøproblemer,

— resultater fra tidligere miljøkontroller og interne revisjoner.

Alle områder bør kontrolleres i løpet av en miljøkontrollperiode. I den første miljøkontrollen og i alle påfølgende 
miljøkontrollperioder må hovedkontoret omfattes av miljøkontrollprogrammet.

Organisasjoner og miljøkontrollører må være oppmerksomme på at dersom det er betydelige miljøvirkninger knyttet 
til bestemte geografiske steder, må det foretas separate miljøkontroller av alle disse områdene, og relaterte miljødata 
i forbindelse med de betydelige miljøvirkningene skal rapporteres i miljøredegjørelsen i samsvar med prinsippene om 
«ansvar på lokalt plan».

Et område må miljøkontrolleres separat dersom

— størrelse, omfang og art av virksomhet/drift som finner sted på området anses som betydelig,

— de interne revisjonene og ledelsens gjennomgåelse har påvist at det er behov for korrigerende tiltak,

— det har skjedd vesentlige endringer i miljøstyringsordningen eller i virksomheten som finner sted på området 
siden forrige miljøkontroll,,

— eller dersom området er vesentlig forskjellig fra organisasjonens øvrige områder når det gjelder

— størrelse og arbeidsmetoder,

— direkte og indirekte miljøaspekter/-virkninger (type og betydning),

— ovgivelsenes følsomhet,

— de rettslige kravene som får anvendelse,

— strukturen til den lokale miljøstyringsordningen og/eller det lokale ledelsessystemet,

— størrelse, omfang og art av virksomhet/drift som finner sted på området.

Organisasjoner bør være oppmerksom på risikoen for å miste fellesregistreringen for alle områder ved overtredelse av 
lovfestede miljøkrav ved bare ett område. For å ta hensyn til en slik risiko kan organisasjoner i tillegg registrere disse 
områdene hver for seg. I motsetning til miljøkontroll kan stikkprøvebaserte teknikker generelt ikke anvendes ved den 
interne revisjonen i samsvar med vedlegg III.

(2) —  ISO/IEC Guide 66. 
—  EA — 7/02. 
—  Annen internasjonal og nasjonal lovgivning og rettledning.
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Eksempler:

— banker,

— reisebyråer,

— detaljhandelskjeder,

— konsulenter. 

3.2.  Med ulike produkter eller tjenester

I disse tilfellene er det ikke mulig for miljøkontrolløren å benytte stikkprøvebaserte teknikker ettersom framgangsmåter 
og miljøvirkninger vil variere mellom hvert enkelt område. Det er opp til organisasjonen å velge om den ønsker å 
registrere hvert område for seg, eller om den ønsker å registrere sine områder under ett felles registreringsnummer.

Uansett om en organisasjon ønsker å ha én eller flere separate registreringer for hvert enkelt område, er det flere 
spørsmål som må vurderes, herunder:

— behovet for analyse av miljøaspekter og miljøvirkninger i forbindelse med alle de ulike områdene,

— ledelsens kontroll over disse,

— forekomsten av miljøpolitikk og -programmer som tar hensyn til prinsippet om ansvar på lokalt plan.

I dette tilfellet skal alle områdene miljøkontrolleres hver for seg, og de relaterte miljødataene skal rapporteres hver for 
seg i miljøredegjørelsen. (Se vedlegg III nr. 3.7 og retningslinjer for miljøredegjørelsen (vedlegg II til dette vedtak)).

Selv i dette tilfellet må en organisasjon som ønsker å registrere noen av eller alle sine områder under et felles 
registreringsnummer, være oppmerksom på risikoen for å miste fellesregistreringen ved overtredelse på et enkelt 
område (sted).

Et foretak kan eventuelt begynne med å registrere sine enkelte områder og senere samle dem under ett 
registreringsnummer som én organisasjon.

Eksempler:

— Produksjon av elektrisk kraft

— Produksjon av mekaniske komponenter

— Kjemiske foretak

— Avfallshåndtering

Tips:

— Kompatibilitet mellom foretakets og områdets miljøpolitikk

— Betydelige lokale miljøvirkninger skal rapporteres i miljøredegjørelsen

— Samspill mellom miljøaspekter ved ulike områder

— Foretakets kontroll over den lokale miljøstyringsordningen

— Hvert område kan registreres separat

— Tap av felles registreringsnummer ved overtredelse ved ett område 
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4.  ORGANISASJONER SOM DET IKKE KAN DEFINERES ET BESTEMT OMRÅDE FOR

For organisasjoner som det er vanskelig å definere et bestemt område for, er det i tvilstilfeller spesielt viktig at både 
organisasjon og miljøkontrollører rådspør vedkommende organ om den valgte enheten kan registreres i samsvar med 
EMAS-prinsippene.

Virksomhetsområde og infrastruktur må i så fall klart defineres, fullstendig integreres i styringssystemet og presist 
beskrives i miljøredegjørelsen. I disse organisasjonene er det spesielt viktig at ansvaret for betydelige miljøaspekter er 
klart definert og at det overfor miljøkontrolløren kan godtgjøres at organisasjonen har en tilfredsstillende framgangsmåte 
for å kontrollere disse aspektene. På grunn av at disse organisasjonene som regel driver i store områder, herunder byer 
eller storbyområder, bør organisasjonen eventuelt kunne godtgjøre at den har:

— vurdert risikoen for miljøet og befolkningen,

— innført egnede planer for hvordan publikum skal informeres om hvordan de skal oppføre seg i nødstilfeller,

— utarbeidet systematisk informasjon om forurensningsnivået,

— vurdert infrastrukturen under organisasjonens kontroll.

Det er tilfeller der en organisasjon, til tross for at den kontrollerer ulike områder innenfor et definert geografisk område, 
ikke kan drive hvert enkelt område separat og der det er en forbindelse mellom miljøvirkningene til de ulike områdene. 
I dette tilfelle bør de separate områdene anses som en enkelt organisasjon ved registrering i EMAS.

Eksempler:

— Forsyningstjenester (varme, vann, gass, elektrisitet osv.)

— Telekommunikasjon

— Transport

— Avfallsinnsamling 

5.  ORGANISASJONER SOM KONTROLLERER MIDLERTIDIGE OMRÅDER

I tilfeller der organisasjoner utfører virksomhet på områder som de ikke selv eier og i forhåndsdefinerte tidsperioder, 
skal miljøkontrolløren kontrollere organisasjonens styringssystem og dens miljøprestasjoner på utvalgte midlertidige 
områder som skal være representative for organisasjonens miljøstyringsevne. Miljøkontrolløren må benytte godt 
utprøvde utvelgelsesteknikker for å verifisere framgangsmåtenes effektivitet ved de utvalgte områdene.

Organisasjonen skal godtgjøre at det er innført egnede framgangsmåter og teknologier på de spesifikke områdene der 
organisasjonen må drive midlertidig.

Disse framgangsmåtene bør minst omfatte følgende:

— hensiktsmessig teknologi og opplæring,

— tilfredsstillende miljøanalyse av områdene før virksomhetsstart,

— analyse av miljøkonsekvensene av framtidig planlagt virksomhet,

— informasjon om relevante miljøaspekter i forbindelse med arbeidsplanen, samt de løsninger som er utarbeidet, til 
allmennheten som bor i området og til lokale myndigheter,

— utarbeiding av planer for å gjenopprette miljøet eller -løsninger for å forbedre det aktuelle områdets miljøforhold 
når virksomheten avsluttes.
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Midlertidige områder vil på grunnlag av stikkprøver være en del av miljøkontrollprosessen. Det er formene for 
virksomhet som registreres, og ikke bare områdenes beliggenhet.

Eksempler:

— Bygge- og anleggsforetak

— Rengjøringsforetak

— Tjenesteytere

— Dekontamineringsforetak

— Sirkus 

6.  UAVHENGIGE ORGANISASJONER MED VIRKSOMHET PÅ ET BEGRENSET OMRÅDE REGISTRERT 
SOM ÉN FELLES ORGANISASJON

Det bør tas i betraktning at naboer til et stort område, såvel som lokale myndigheter og miljøtilsynsorganer, vil være 
interessert i å forholde seg til et felles ansvar og et særskilt miljøoppfølgingsprogram for hele området. Det kan være 
at uavhengige foretak ønsker å samordne ressurser for å oppnå en felles registrering i EMAS. Dette tillates under 
forordningen, ettersom definisjonen av «organisasjon» er foretak, selskap, firma, bedrift, myndighet eller institusjon, 
eller en del av eller kombinasjon av slike, uavhengig av om den/det er anerkjent som juridisk person eller ikke, offentlig 
eller privat, som har egne funksjoner og egen administrasjon.

I disse tilfellene må de deltakende organisasjonene, for å oppnå en felles registrering som én organisasjon, 
kunne vise til et felles ansvar (miljøpolitikk, framgangsmåter osv.) for håndtering av betydelige miljøaspekter 
og miljøvirkninger, herunder særlig fastsetting av mål og delmål og korrigerende tiltak. De organisasjoner som 
organiserer sin miljøstyringsordning i fellesskap og som får en felles registrering, må alle kunne vise til kontinuerlig 
prestasjonsforbedring når det gjelder de betydelige miljøaspektene og -virkningene i samsvar med organisasjonenes 
miljøpolitikk, delmål og program. Ettersom flere områder blir registrert som én organisasjon, må det også tas hensyn til 
kravene i artikkel 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 761/2001, vedlegg I.B nr. 2) og vedlegg III nr. 3.7, og det må kunne 
begrunnes hvorfor det ikke har funnet sted en tydelig forbedring av miljøprestasjonen ved hvert av områdene.

Det bør bemerkes at logoen bare kan benyttes av den organisasjon som er registrert i EMAS, og dermed vil logoen når 
det er snakk om en næringspark bare kunne benyttes sammen med navnet på næringsparken. En enkelt organisasjon 
kan i alle tilfeller registrere seg separat i tillegg til registreringen av næringsparken.

Eksempler:

— Lite industriområde

— Ferieanlegg

— Næringsparker

Tips:

— Felles miljøpolitikk og -program

— Felles ledelsesansvar

— Tap av felles registrering ved overtredelse ved et enkelt område 
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7.  SMÅ FORETAK MED VIRKSOMHET I ET NÆRMERE ANGITT STORT TERRITORIUM SOM 
PRODUSERER DE SAMME ELLER LIGNENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER  

OG ØNSKER INDIVIDUELL REGISTRERING

I artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 761/2001 står det: «... For å fremme SMBers deltaking, herunder SMBer som 
er konsentrert i bestemte geografiske områder, kan lokale myndigheter, særlig i samarbeid med industrisammen-
slutninger, handelskamre og berørte parter, bistå i arbeidet med å klarlegge betydelige miljøvirkninger. SMBene kan 
deretter benytte seg av dette når de utarbeider sine miljøprogrammer og når de fastsetter miljømål og –delmål for sine 
EMAS-styringsordninger».

I disse geografiske områdene skal de små og mellomstore bedriftene (som svært ofte har et felles teknologisk nivå, 
samme produksjonsmetoder og omtrent de samme organisasjons- og ledelsessystemene):

— vurdere de samlede virkningene av sine produksjonsprosesser,

— ha kontakt med det samme lokalsamfunn, de samme institusjoner og de samme miljøkontrollorganer på lokalt 
plan når det gjelder bedriftenes miljøproblemer. De har nemlig de samme behov når det gjelder miljøkvalitet,

— vurdere samspillet mellom bedriftenes egne miljøvirkninger og de som forårsakes av de andre industriforetakene 
i samme geografiske område, samt av offentlige tjenesteforetak og private boliger.

På den annen side har de muligheten til å:

— søke felles løsninger på sine miljøproblemer (for å øke effektiviteten til renseanlegg, for å overvinne kulturelle 
barrierer eller mangel på miljøstyring osv.),

— støtte hverandre, for eksempel ved å:

— utveksle erfaringer vedrørende identifisering av miljøaspekter og -virkninger,

— sammen utarbeide en felles miljøpolitikk og et felles miljøprogram,

— utføre interne revisjoner i hverandres organisasjoner, for lettere å kunne identifisere miljøaspekter and 
-virkninger,

— leie inn en felles miljøkonsulent,

— benytte de samme infrastrukturer for styring av ulike miljøvirkninger, som f.eks. renseanlegg, avfalls-
forbrenningsanlegg, fyllplasser osv. og opprette særlige organisasjoner, f.eks. konsortier, for dette,

— og, på grunnlag av sin felles innsats for å gjennomføre en miljøstyringsordning, leie inn den samme 
miljøkontrolløren, som på grunn av likhetene mellom de ulike miljøstyringsordningene, vil kunne forenkle 
miljøkontroll- og godkjenningsprosessene og redusere kostnadene i forbindelse med disse,

— delta i lokale miljøprosjekter, som f.eks. Agenda 21-prosessene (lokale eller regionale myndigheter eller 
industriorganisasjoner kan støtte slike aktiviteter ved å hjelpe til med å bygge opp nettverk).

Når det tas hensyn til betraktningene foran, vil fastsettelsen av et alminnelig program som gjennomføres av lokale 
myndigheter, industrisammenslutninger og handelskamre på grunnlag av en innledende miljøanalyse av hele territoriet, 
være en svært nyttig første tilnærming mellom små og mellomstore bedrifter og EMAS.

Miljøprogrammet for området bør deretter utarbeides i detalj, offentliggjøres og godkjennes av alle berørte parter, og 
ha som mål å vesentlig forbedre miljøet i hele området.

Når miljømålene og -delmålene er vedtatt og anerkjent, kan hver enkelt organisasjon (SMBer, offentlige tjenester, lokale 
myndigheter osv.) på frivillig grunnlag og i samsvar med EMAS-framgangsmåten treffe de nødvendige tiltak for hver 
enkelt organisasjon for å overholde forordning (EF) nr. 761/2001 og søke om registrering på individuelt grunnlag.

Miljøkontrolløren vil i et slikt tilfelle måtte vurdere om miljøstyringsordningen er i stand til å oppfylle de særlige 
målene og delmålene til hver enkelt organisasjon i samsvar med det alminnelige programmet, målene og delmålene 
for hele området. Miljøredegjørelsen bør deretter, i tillegg til det innhold som EMAS krever, klart angi den bestemte 
organisasjonens bidrag til delmålene i hele miljøprogrammet.
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Eksempler:

— Industriområder

— Turistområder

— Kjøpesentre

Tips:

— Opprettelse av et organ for fremmende virksomhet

— Godkjenning av forundersøkelse

— Uavhengig vurdering av de overordnede miljømål og -delmål

— Deltaking i lokale Agenda 21-programmer 

8.  LOKALE MYNDIGHETER OG STATLIGE INSTITUSJONER

Når organisasjonen som ønsker EMAS-registrering er en statlig institusjon, er det viktig å fastslå at de indirekte 
miljøaspektene, f.eks. de som er en konsekvens av myndighetens politikk, kan være de viktigste, og at problemene 
som skal vurderes derfor ikke kan avgrenses til bare ledelsens organisasjonsstruktur og de tilknyttede direkte 
miljøaspektene.

De politiske ansvarsområdene til en offentlig forvaltning er direkte forbundet med forvaltningen av territoriet og den 
nåværende og framtidige livskvaliteten til de borgere den har ansvar for.

På grunn av at ledelsesstrukturen og de miljøaspekter som skal tas i betraktning er så komplekse, kan det for enkelte 
lokale myndigheters eller statlige institusjoners vedkommende være mulig å godta en separat registrering av deler av 
slike organisasjoner. I så fall skal kommunikasjon til allmennheten og bruk av logoen entydig og klart vise til bare den 
spesifikke delen eller enheten som er registrert.

Slike organisasjoner oppfordres til å etablere et referansegrunnlag for miljøpolitikken, som hver enkelt del av 
organisasjonen kan overholde.

Eksempler:

— Lokale myndigheter

— Departementer

— Statlige organer

— Lokale Agenda 21-programmer

Tips:

— Samråd og enighet med borgerne

— Økonomisk utvikling og miljømessig kompatibilitet

— Vurdering av alternative strategiske valg og relaterte prioriteringer

— Territoriale planer og relaterte mål og forpliktelser

— Kontinuerlig miljøkontroll og overvåking av miljøplanen

— Riktig balanse mellom frie private initiativ og samfunnets behov

— Utdannelse av borgere og markedsdeltakere

_________
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR MILJØKONTROLL-, GODKJENNINGS- OG REVISJONSHYPPIGHET

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet uttrykkelig 
er angitt)

1.  INNLEDNING

Etter den første miljøkontrollen krever EMAS at miljøkontrolløren sammen med organisasjonen utformer og kommer 
til enighet om et miljøkontrollprogram som dekker et tidsrom på høyst 36 måneder. Etter den første godkjenningen 
av miljøredegjørelsen krever EMAS dessuten at denne informasjonen ajourføres hvert år og at eventuelle endringer 
godkjennes hvert år, bortsett fra i visse tilfeller. Disse retningslinjer angir hvilke spørsmål som skal vurderes ved 
utformingen av miljøkontrollprogrammet, herunder når det kan være berettiget med avvik fra den årlige ajourføringen 
av informasjonen i miljøredegjørelsen. De angir også retningslinjer for intern revisjonshyppighet.

I disse retningslinjer benyttes nedenstående uttrykk med følgende definisjon:

«Miljøkontroll» — den vurdering (revisjon) som utføres av miljøkontrolløren for å sikre at en organisasjons 
miljøpolitikk, styringssystem og framgangsmåte(r) for revisjon oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 761/2001. Dette 
skal omfatte besøk hos organisasjonen, undersøkelse av dokumenter/registre og intervju av personale. 

«Godkjenning» — den vurdering som utføres av miljøkontrolløren for å kontrollere at opplysninger og data i 
organisasjonens miljøredegjørelse er pålitelige, troverdige og korrekte, og oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III 
nr. 3.2. 

2.  MILJØKONTROLLPROGRAM

2.1.  Krav

I samråd med organisasjonen skal miljøkontrolløren utarbeide et program for å sikre at alle elementer som kreves for å 
bli registrert i EMAS, godkjennes i løpet av et tidsrom på høyst 36 måneder (vedlegg V nr. 5.6). 

2.2.  Formål

Formålet med dette kravet er å forsikre organisasjonens ledelse og berørte parter om at miljøpolitikk, styringssystem, 
framgangsmåter, informasjon, datamåling og overvåking oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 761/2001. Regelmessig 
kontakt mellom miljøkontrolløren og organisasjonen bidrar til å bygge opp troverdighet og tillit hos brukere av EMAS, 
samt til selve ordningen. For å sikre løpende tilsyn av organisasjonens miljøstyringsordning og miljøprestasjon vil det 
være god praksis å strukturere miljøkontrollen slik at en tredel av organisasjonens virksomhet kan kontrolleres hvert 
år, slik at all virksomhet kontrolleres i løpet av høyst 36 måneder. Dette vil også bidra til å gi miljøkontrolløren tillit til 
miljøredegjørelsens nøyaktighet, troverdighet og pålitelighet.

I en liten organisasjon og et lite foretak (se definisjoner nedenfor) kan imidlertid miljøkontrollen skje i løpet av 
ett besøk, så ofte som det avtales mellom miljøkontrolløren og organisasjonen, men minst hver 36. måned for hele 
systemet.

Definisjon av en liten organisasjon eller et lite foretak 

Et «lite foretak» er et foretak som:

— har færre enn 50 ansatte og

— har enten

 — en årlig omsetning som ikke overstiger 7 millioner EUR, eller

 — en samlet årsbalanse som ikke overstiger 5 millioner EUR,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/242 11.11.2004

— og der 25 % eller mer av kapitalen eller av stemmerettene ikke er eid av ett foretak, eller i fellesskap av flere 
foretak. 

2.3.  Retningslinjer

Miljøkontrolløren skal bare utforme og godkjenne miljøkontrollprogrammet etter at den første fullstendige 
miljøkontrollen og godkjenningen av miljøredegjørelsen er fullført. Ved utformingen av miljøkontrollprogrammet skal 
miljøkontrolløren ta hensyn til:

— styrken og tilliten til det interne revisjonsprogrammet, herunder hyppigheten av interne revisjoner,

— miljøstyringsordningens kompleksitet,

— miljøpolitikken,

— størrelsen på, omfanget og arten av organisasjonens virksomhet, produkter og tjenester,

— betydningen av organisasjonens direkte og indirekte miljøaspekter som den har kontroll over eller kan forventes 
å ha innflytelse på,

— styrken til systemet for håndtering og innsamling av data og informasjon, i den grad det vedrører informasjon og 
data i miljøredegjørelsen,

— tidligere miljøproblemer,

— omfanget av virksomhet som omfattes av miljøbestemmelser,

— resultater fra tidligere miljøkontroller,

— organisasjonens erfaring med å oppfylle EMAS-krav.

En miljøkontrollør kan, når vedkommende vurderer om kravene i EMAS-forordningen er oppfylt, basere vurderingen 
enten på organisasjonens funksjoner, former for virksomhet, produkter og tjenester, eller på miljøaspektene som 
organisasjonen har direkte og/eller indirekte kontroll over og innflytelse på.

Miljøkontrollen for organisasjoner med akkreditert sertifisering i henhold til EN ISO 14001 (eller en annen 
miljøstandard), anerkjent etter framgangsmåtene fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EF) nr. 761/2001, trenger 
bare å rettes mot de elementene som ikke omfattes av den anerkjente standarden. I slike tilfeller forventes 
miljøkontrolløren å ta i betraktning overvåkingsprogrammet innenfor rammen av EN ISO 14001 ved utformingen 
av miljøkontrollprogrammet, og forsøke å kombinere vurderingsbesøkene i den grad dette er mulig, for å unngå å 
påføre organisasjonen unødvendig dobbeltarbeid, kostnad og tidsbruk. Miljøkontrollaktivitetene vil imidlertid være 
forskjellige fra overvåkingsbesøkene som foretas som en del av EN ISO 14001-sertifiseringen. De skal særlig omfatte 
de ytterlige punktene som omhandles i vedlegg I. 

3.  AJOURFØRING AV MILJØINFORMASJON

3.1.  Krav

I artikkel 3 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF) nr. 761/2001 heter det at dersom en organisasjon skal kunne opprettholde 
registreringen i EMAS, må den«oversende de nødvendige årlige, godkjente ajourføringene av miljøredegjørelsen til 
vedkommende organ og offentliggjøre dem. Det er under visse omstendigheter, fastsatt i Kommisjonens retningslinjer 
vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, mulig å fravike reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, 
særlig for små organisasjoner og små bedrifter i henhold til kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF(1) og når det ikke 
er gjort noen vesentlige endringer i bruken av miljøstyringsordningen.»

I vedlegg III nr. 3.4, om vedlikehold av offentlig tilgjengelig informasjon, heter det: «Organisasjonen skal på årsbasis 
ajourføre informasjonen omhandlet i nr. 3.2 og hvert år sørge for at alle endringer godkjennes av miljøkontrolløren. Det 
er mulig å fravike reglene for hvor ofte ajourføringene skal foretas, under visse omstendigheter fastsatt i Kommisjonens 
retningslinjer ...».

(1)  EFT L 107, 30.4.1996, s. 4.
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Dette gjentas i vedlegg V nr. 5.6, der det heter: «... I tillegg skal miljøkontrolløren med mellomrom som ikke skal 
overstige 12 måneder, godkjenne all ajourført informasjon i miljøredegjørelsen. Det er mulig å fravike reglene for hvor 
ofte ajourføringene skal foretas, under omstendigheter fastsatt i Kommisjonens retningslinjer ...». 

3.2.  Retningslinjer

Det vil normalt forventes årlige ajourføringer av informasjonen i miljøredegjørelsen og at disse endringene 
godkjennes. En bedre og mer kostnadseffektiv løsning er å knytte godkjenningen av miljøredegjørelsen til det løpende 
miljøkontrollprogrammet. Tid til, arbeid med og kostnader ved godkjenningen vil avhenge av kvaliteten på dataene og 
det system for håndtering og innsamling av data og informasjon som benyttes til å utarbeide miljøredegjørelsen.

Normalt vil data og informasjon om organisasjonens miljøprestasjon (vedlegg III nr. 3.2 bokstav e)) endres hvert år 
og dermed måtte ajourføres i miljøredegjørelsen, selv om bare endringene må godkjennes. Ajourføring av informasjon 
i miljøredegjørelsen krever ikke at det offentliggjøres en ny miljøredegjørelse hvert år, bare at den er offentlig 
tilgjengelig. Målet med EMAS er å oppmuntre til offentliggjøring av troverdig informasjon om forbedringer av 
miljøprestasjonen. Dette kan for eksempel oppnås ved at det utarbeides en egen, frittstående miljøredegjørelse, eller 
ved at regnskapsrapportene inneholder slik informasjon, i trykt form eller på ett nettsted. Se Kommisjonens egne 
retningslinjer om miljøredegjørelse i vedlegg I til kommisjonsrekommandasjon 2001/680/EF(1).

Selv om den ajourførte informasjonen for små foretak og små organisasjoner ikke trenger være et stort kostbart 
produsert dokument, kan disse organisasjonene i henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 redusere hyppigheten for 
ajourføring og godkjenning av slik informasjon. Derfor er bare disse organisasjonene unntatt fra kravet om årlig 
godkjenning av ajourført informasjon (se eksempler nedenfor), med mindre det foreligger:

— stor miljørisiko i forbindelse med organisasjonenes former for virksomhet, produkter og tjenester, eller

— betydelige endringer i bruken av organisasjonenes miljøstyringsordning, eller

— betydelige lovbestemte krav i forbindelse med organisasjonenes former for virksomhet, produkter og tjenester, 
eller

— betydelige lokale spørsmål.

I så fall skal miljøkontrolløren kreve godkjente årlige ajourføringer av informasjonen i miljøredegjørelsen.

Dersom dette ikke skjer hvert år, forventes en ajourføring av miljøredegjørelsen innenfor et tidsrom på høyst 36 
måneder.

Eksempler:

— Små bakerier

— Barnehager

— Små detaljister

3.3.  Godkjenning av utdrag av miljøredegjørelsen

Det kan være at organisasjoner ønsker å benytte utdrag av miljøredegjørelsen i tilknytning til EMAS-logoen. 
Eksempler:

— oversending av godkjente utslippsdata til reguleringsmyndighetene i miljøsaker,

— opplysninger om karbonutslipp i henhold til nasjonale programmer for begrensning av klimaendringer,

— oppfyllelse av lovbestemte krav om offentliggjøring av miljøinformasjon til aksjonærer og pensjonsordninger.

(1)  Se EFT L 247 av 17.9.2001, s. 3.
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Når en organisasjon benytter logoen i forbindelse med slike utdrag, skal den bare benytte utdrag fra den sist godkjente 
miljøredegjørelsen. Utdragene må også oppfylle kravene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f) ved å være relevante og 
betydelige og ikke være villedende eller misvisende.

Utdrag fra miljøredegjørelsen som benyttes sammen med EMAS-logoen, må godkjennes separat. Tid, arbeid og 
kostnader kan spares ved at det angis hvilke utdrag som skal benyttes, slik at disse kan godkjennes samtidig med 
miljøredegjørelsen.

For opplysninger om bruk av logoen, se Kommisjonens retningslinjer i vedlegg III til dette vedtak. 

4.  HYPPIGHETEN AV REVISJONENE

4.1.  Krav

I vedlegg II nr. 2.9 om hyppigheten av revisjonene heter det: «Hvor hyppig hver form for virksomhet skal revideres, 
vil variere etter

— virksomhetens art, omfang og kompleksitet,

— betydningen av de tilknyttede miljøvirkninger,

— betydningen av og alvoret ved de problemer som er påvist ved tidligere revisjoner,

— miljøproblemenes forhistorie.

Organisasjonen skal selv fastsette sitt eget revisjonsprogram og sin revisjonshyppighet, idet det tas hensyn til 
Kommisjonens retningslinjer...». 

4.2.  Formål

Hensikten er å sikre at det blir utviklet et revisjonsprogram som gir ledelsen den informasjon den trenger for å gjennomgå 
organisasjonens miljøprestasjon og effektiviteten til miljøstyringsordningen, samt for å kunne vise at alt er under 
kontroll. Det vil også danne et grunnlag for den miljøkontrolløren som utvikler og godkjenner miljøkontrollprogrammet 
sammen med organisasjonen, og for å fastsette hvor ofte organisasjonen skal besøkes. 

4.3.  Retningslinjer

God praksis i utformingen av et revisjonsprogram vil være å revidere de former for virksomhet, produkter og tjenester 
som medfører, eller ville kunne medføre, de mest betydelige miljøvirkninger oftere enn de som er mindre betydelige. 
Organisasjonen bør også utføre revisjoner minst én gang i året, ettersom dette vil bidra til å vise organisasjonens ledelse 
og miljøkontrolløren at den har kontroll over sine betydelige miljøaspekter.

_________
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VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV EMAS-LOGOEN

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet uttrykkelig 
er angitt)

1. PRINSIPPER

Referanseforordning

Disse retningslinjer berører ikke fellesskapsretten, eller nasjonal lovgivning eller tekniske standarder som ikke er 
underlagt fellesskapsretten, særlig rådsdirektiv 84/450/EØF av 10. september 1984 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om villedende reklame(1) og organisasjonenes plikter i henhold til denne lovgivning og disse 
standarder. 

1.1.  EMAS-logoens formål

Et av kjerneelementene i forordning (EF) nr. 761/2001 er innføringen av ulike alternativer for formidling av 
miljøinformasjon til interessenter. Organisasjoner skal oppmuntres til å redegjøre for sin miljøprestasjon til 
allmennheten, klienter og kunder ved å benytte disse tilleggsalternativene for formidling.

EMAS-logoen er et varemerke for forordning (EF) nr. 761/2001. Hensikten med EMAS-logoen er å vise allmennheten 
og andre interesserte parter at organisasjonen:

— har utarbeidet og gjennomfører en miljøstyringsordning,

— systematisk, objektivt og regelmessig vurderer effekten av disse tiltakene,

— informerer allmennheten om miljøprestasjonen gjennom en åpen dialog med denne og andre berørte parter,

— aktivt involverer de ansatte og gir dem hensiktsmessig opplæring,

herunder at den oppfyller relevante lovbestemmelser når det gjelder miljøet. Det viser særlig at organisasjonen legger 
fram offentlig tilgjengelige, periodiske miljøredegjørelser som er godkjent av en uavhengig miljøkontrollør.

I denne sammenheng har EMAS-logoen tre funksjoner:

— å vise at den informasjon som formidles av en organisasjon med hensyn til organisasjonens miljøprestasjon, er 
pålitelig og troverdig,

— å vise organisasjonens forpliktelse til å forbedre sin miljøprestasjon og sunn håndtering av organisasjonens 
miljøaspekter,

— å øke bevisstheten omkring ordningen blant allmennheten, berørte parter og organisasjoner som er villige til å 
forbedre sin miljøprestasjon.

Det er derfor Fellesskapets hensikt å øke EMAS-ordningens verdi ved å gi EMAS-registrerte organisasjoner nye og 
troverdige alternativer for å vise sin miljøprestasjon og miljøvernforpliktelse ved å kommunisere med berørte parter 
gjennom en lang rekke ulike kanaler, slik det er foreslått i disse retningslinjer. 

1.2.  Forholdet mellom EMAS-logoen og ordninger for miljømerking (artikkel 8 nr. 2) i forordning (EF)  
nr. 761/2001)

EMAS-logoen står for:

— frivillig, aktivt arbeid av de registrerte organisasjonene for å kontinuerlig forbedre sin miljøprestasjon utover de 
lovfestede krav,

(1)  EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17.
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— en fungerende miljøstyringsordning som gjennomfører mål fastsatt av organisasjonen, samt

— det faktum at informasjon som for eksempel formidles i miljøredegjørelsen, er troverdig og er godkjent av en 
akkreditert miljøkontrollør.

Ordninger for miljømerking for produkter og tjenester skiller seg fra EMAS-logoen på følgende punkter:

— de er selektive av natur og viser dermed til en påstand som inneholder en sammenligning mellom produkter, 
virksomhet og tjenester som har denne merkingen, og de som ikke har den,

— de viser at økologiske kriterier som er fastsatt av en tredjepart, er oppfylt, og at bare noen av produktene i 
markedet oppfyller disse,

— definisjonen av de relevante kriteriene følger en (i hovedsak offisielt) godkjent samrådsordning.

Ordninger for miljømerking kan gi relevant informasjon om miljøaspekter tilknyttet produkter og tjenester.

EMAS-logoen innebærer ikke noen av disse egenskapene og skal heller ikke benyttes på en måte som fører til 
forveksling med disse egenskapene.

Det er organisasjonenes, miljøkontrollørenes og de vedkommende organers ansvar å unngå enhver forveksling 
med miljømerker på produkter. For å oppnå dette må organisasjonen omhyggelig velge ut den informasjon som 
skal formidles, og utforme kommunikasjonsverktøy i samsvar med dette for å unngå enhver forveksling. Det er 
miljøkontrollørens ansvar å vurdere gyldigheten og påliteligheten av det budskap som skal formidles til kunden i 
samsvar med de kriterier som er definert i vedlegg III nr. 3.2 og 3.5, og i samsvar med miljøkontrollørens plikter slik 
de er definert i vedlegg V. 

2.  KRAV I HENHOLD TIL FORORDNING (EF) NR. 761/2001

2.1.  Relevante lovbestemmelser 

a) I artikkel 8 («logo») defineres:

— betingelsene for bruk av EMAS-logoen, nemlig kravet om en gjeldende EMAS-registrering (nr. 1),

— de fem ulike alternativene for bruk av logoen (nr. 2) og

— de tilfeller der den ikke skal benyttes, nemlig på produkter eller emballasje og i tilknytning til påstander som 
inneholder sammenligninger (nr. 3). 

b) I vedlegg III nr. 3.5 «Offentliggjøring av informasjon» gis alternativer for informasjon til allmennheten utover 
miljøredegjørelsen, og i bokstav a)-f) angis de krav som må oppfylles for utvelgelse og bruk av informasjon med 
EMAS-logoen. I vedlegg III nr. 3.5 kreves det at informasjonen er:

— nøyaktig og ikke villedende,

— dokumentert og kontrollerbar,

— relevant og brukt i en passende sammenheng,

— representativ for organisasjonens samlede miljøprestasjon,

— vanskelig å misforstå,

— vesentlig i forhold til den samlede miljøvirkningen.

 Organisasjonene skal også ta hensyn til kravene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f) når EMAS-logoen benyttes i 
reklame for produkter, virksomhet og tjenester, slik det er forklart i del 5 i disse retningslinjer. 
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c) I vedlegg IV («Logo») defineres de to utgavene av logoen, en som viser «verifisert miljøstyring» (versjon 1), og den 
andre som viser «godkjent miljøinformasjon» (versjon 2). I begge tilfeller må organisasjonens registreringsnummer 
vises.

 Logoens format i henhold til vedlegg IV kan bare endres under de omstendigheter som er definert i nr. 2.2 i disse 
retningslinjer. 

2.2.  Bruk av logoen for å fremme EMAS-ordningen

Det erkjennes at det er et behov for å bruke logoen for fremme av EMAS-ordningen. I denne sammenheng vil bruken 
av uttrykket «GODKJENT INFORMASJON» eller «VERIFISERT MILJØSTYRING» ikke være egnet, og heller ikke 
bruken av et registreringsnummer. Logoen kan derfor benyttes til å fremme EMAS i formatet nedenfor:

til følgende formål, for eksempel:

— reklamemateriale (merker osv),

— journalistiske artikler,

— retningslinjer fra Kommisjonen,

— bøker, publikasjoner om EMAS,

forutsatt at

— den ikke benyttes i tilknytning til navnet til en organisasjon, og

— den ikke innebærer eller gir inntrykk av registrering i ordningen, eller at brukeren av logoen i denne form ikke 
framsetter en påstand om miljøkvaliteten til sin virksomhet, sine produkter og tjenester. 

2.3.  Logoens funksjoner i ulike typer informasjon (artikkel 8 og vedlegg IV i forordning (EF) nr. 761/2001)

Versjon 1 av logoen viser at en organisasjon har innført en miljøstyringsordning som er i samsvar med kravene i EMAS, 
mens versjon 2 viser at den spesifikke informasjonen som logoen viser til, er godkjent under EMAS.

I EMAS-forordningens artikkel 8 nr. 2 gis det fem ulike alternativer for bruk av logoen: 

a) på godkjent informasjonsmateriale som beskrevet i vedlegg III nr. 3.5, under de omstendigheter som er fastsatt i 
disse retningslinjer. I dette tilfellet viser logoen at informasjonen er hentet fra en godkjent miljøredegjørelse og 
oppfyller kravene i vedlegg III nr. 3.5 (versjon 2),

b)  på godkjente miljøredegjørelser. Framhever deltaking i ordningen og viser at innholdet i redegjørelsen er godkjent 
(versjon 2),

c)  på brevhodet til registrerte organisasjoner (versjon 1),
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d)  på informasjonsmateriale som opplyser om at organisasjonen deltar i EMAS. Viser til det faktum at organisasjonen 
deltar i EMAS. Versjon 1 av logoen kan for eksempel benyttes på skilt, bygninger, nettsteder, invitasjoner osv,

e)  på eller i annonser for produkter, former for virksomhet og tjenester, bare under de omstendigheter som er fastsatt 
i disse retningslinjer som skal forhindre forveksling med miljømerker for produkter (versjon 2).

I alle disse tilfellene må det være en klar forbindelse til organisasjonens navn.

Brukere av logoen, dvs. EMAS-registrerte organisasjoner, bør tenke på at det ikke skal forekomme misforståelser fra 
allmennhetens side ved bruk av logoen. En organisasjon skal for eksempel ikke bruke logoen slik at den forvirrer eller 
villeder allmennheten ved at organisasjonen har gjort noe «i tråd med» EMAS-forordningen eller på en egen måte «i 
henhold til» forordningen.

Bruken av logoen i miljøredegjørelsen og på brevhoder var omfattet av forordning (EØF) nr. 1836/93(1), men flere nye 
bruksområder for logoen er tillatt under forordning (EF) nr. 761/2001 og disse gjennomgås nedenfor. 

3.  RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGOEN PÅ UTVALGT INFORMASJON FRA 
MILJØREDEGJØRELSEN (Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) og vedlegg III nr. 3.5 i forordning nr. 761/2001)

3.1.  Generelle krav

Bruk av logoen (versjon 2) i forbindelse med utvalgt informasjon må oppfylle kravene i vedlegg III nr. 3.5.

Det finnes en rekke mulige formater for offentliggjøring, for eksempel:

— informasjonsbrosjyrer,

— datablader,

— reklamesedler,

— avisannonser,

— kapitler om miljø i publikasjoner som ikke er miljørelaterte,

— nettsteder osv. og

— TV-reklame.

Korrekt bruk av logoen er ikke avhengig av hvilken teknisk måte informasjonen presenteres på. Det generelle kravet 
som må oppfylles ved enhver bruk av logoen i disse tilfellene er:

Synliggjør informasjonen som logoen viser til!

Dersom miljøredegjørelsen dekker hele publikasjonens innhold og denne er godkjent av miljøkontrolløren, kan 
logoen benyttes på den måte som anses som hensiktsmessig (for eksempel på omslaget, øverst i en annonse, som 
grafikkbakgrunn for teksten osv.).

Den godkjente informasjonen må klart kunne skilles ut fra resten av teksten (for eksempel med en ramme, ulik layout, 
farge, størrelse eller skrifttype) dersom den:

— bare er en del av en annen publikasjon (for eksempel med teknisk eller forretningsmessig innhold) eller

— presenteres i forbindelse med annen miljøinformasjon som ikke er godkjent (for eksempel en tekstblokk i en 
større tekst eller ett avsnitt i en foretaksrapport osv.).

(1) EFT L 168 av 10.7.1993, s. 1, opphevet ved forordning (EF) nr. 761/2001.
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Logoen må plasseres slik at den helt klart kan knyttes til den godkjente informasjonen. 

3.2.  Eksempler

Eksemplene nedenfor viser prinsippene som er definert i nr. 3.1 i disse retningslinjer for registrerte organisasjoner. I alle 
tilfeller der «tillatt» er angitt, må kriteriene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f) være oppfylt. I tilfeller der «ikke tillatt» er 
angitt, viser tabellen hvilke av kriteriene i vedlegg III nr. 3.5 som ikke er oppfylt.

Nr. Eksempel Status

1. Logo (versjon 2) øverst på forsiden av en sammenstilling av relevante 
og godkjente data om miljøprestasjon rettet til myndighetene

Tillatt

2. Logo (versjon 2) på materiale som deles ut til de ansatte og som bare 
inneholder godkjent informasjon om driften av miljøstyringsordningen

Tillatt

3. Logo (versjon 2) på omslaget til en brosjyre for kunder og leverandører, 
der innholdet er hentet fra den godkjente miljøredegjørelsen

Tillatt

4. Logo (versjon 2) i den årlige miljørapporten til en moderorganisasjon 
som omfatter registrerte og ikke-registrerte datterorganisasjoner, brukt 
i overskriften til kapitlet om godkjent miljøstyringsordning i noen klart 
angitte EMAS-registrerte deler av organisasjonen

Tillatt

5. Logo (versjon 2) på omslaget til et foretaks miljørapport, der deler av 
foretaket ikke er registrert

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), d), e) og f)

6. Logo (versjon 2) på omslaget til en organisasjons årsberetning (hele 
organisasjonen er registrert)

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), d), e) og f)

7. Logo (versjon 2) som underliggende grafikk for en sammenstilling av 
godkjente miljødata i en årsberetning

Tillatt

8. Logo (versjon 2) som underliggende grafikk for godkjente råd til 
kunder om forsvarlig disponering av et produkt

Tillatt

9. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent miljøinformasjon på en 
organisasjons nettsted

Tillatt

10. Logo (versjon 2) ved siden av en godkjent redegjørelse plassert på et 
registrert distribusjonsforetaks lastebil, ved siden av foretakets navn 
og med teksten «Vi har redusert gjennomsnittlig dieselforbruk for våre 
lastebiler med 20 % til xy liter per 100 km mellom 1995 og 1998»

Tillatt

11. Logo (versjon 2) ved siden av følgende tekst på en varebil med en 
detaljists varemerke: «Vår distribusjon er miljøvennlig» 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), b), c), d), e) og f)

12. Logo (versjon 2) på en side med godkjente informasjonskrav for 
leverandører i en detaljists katalog

Tillatt
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4.  RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGOEN PÅ REKLAME FOR ORGANISASJONENS DELTAKING I 
ORDNINGEN (Artikkel 8 nr. 2 bokstav d) i forordning nr. 761/2001)

4.1.  Generelle krav

Bruk av logoen (versjon 1) i samsvar med artikkel 8 nr. 2 bokstav d) er ment å informere allmennheten og berørte parter om 
at en organisasjon er registrert. Logoen må derfor klart og utelukkende være knyttet til den registrerte organisasjonen. Det 
må unngås forveksling med organisasjoner som ikke er registrert i EMAS.

Registrerte organisasjoner og leverandører av kommunikasjonstjenester som arbeider på vegne av disse, skal ikke gi 
inntrykk av at de sistnevnte selv oppfyller kravene i EMAS dersom dette ikke er tilfelle. 

4.2.  Eksempler

Følgende eksempler illustrerer de ovennevnte prinsipper for registrerte organisasjoner:

Nr. Eksempel Status

1. Logo (versjon 1) på omslaget til en informasjonsbrosjyre (som ikke 
inneholder miljøinformasjon) (hele organisasjonen er registrert)

Tillatt

2. Logo (versjon 1) på omslaget til en organisasjons årsberetning (hele 
organisasjonen er ikke registrert)

Ikke tillatt da det kreves at hele 
organisasjonen er registrert

3. Logo (versjon 1) på omslaget til en organisasjons årsberetning (hele 
organisasjonen er registrert)

Tillatt

4. Logoen er malt på en lagertank på et registrert område (versjon 1) Tillatt

5. Logo (versjon 1) i en avis som underliggende grafikk i en felles 
annonse for to foretak som bekjentgjør sitt miljøsamarbeid innen 
forsyningskjeden (et er registrert, det andre ikke)

Ikke tillatt da dette gir inntrykk 
av at begge foretakene er EMAS-
registrerte

6. Logo (versjon 1) på en detaljistkatalog, plassert ved siden av en 
liste over leverandørers varenavn (der ikke alle leverandørene er 
registrerte)

Ikke tillatt da dette gir inntrykk av 
at alle leverandørene er EMAS-
registrerte

7. Logo (versjon 1) plassert ved inngangsdøren på et fly som er produsert 
av en registrert produsent, men drives av et flyselskap som ikke er 
registrert

Ikke tillatt da dette gir inntrykk 
av at flyet drives av flyselskapet i 
henhold til EMAS

8. Logo (versjon 1) på en buss ved siden av navnet på den registrerte 
offentlige transportmyndigheten som driver bussen

Tillatt

9. Logo (versjon 1) ved siden av navnet på en registrert organisasjon på 
bilparken til denne organisasjonen

Tillatt

10. Logo (versjon 1) på et skilt ved inngangen til et registrert varehus Tillatt

11. Logo (versjon 1) på skjemaer som benyttes av en registrert offentlig 
myndighet 

Tillatt
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5.  RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LOGOEN PÅ ELLER I ANNONSER FOR PRODUKTER, FORMER FOR 
VIRKSOMHET OG TJENESTER (Artikkel 8 nr. 2 bokstav e)), (Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) og b) og vedlegg III 

nr. 3.5)

5.1.  Generelle krav

I forordning (EF) nr. 761/2001 legges det mer vekt på indirekte miljøaspekter sammenlignet med forordning (EØF) 
nr. 1836/93. Blant disse spiller egenskapene til produkter, former for virksomhet og tjenester en sentral rolle. Den tar 
sikte på å oppmuntre organisasjoner til å utgi informasjon om sin miljøprestasjon i tilknytning til sine produkter, samt 
å benytte sine markedsføringsverktøy til å fremme målene med EMAS. Dette omfatter miljøaspekter som er indirekte 
knyttet til produktene, samt direkte produktegenskaper — forutsatt at disse er godkjent av miljøkontrolløren.

Logoen må ikke i noe tilfelle benyttes alene i annonser for produkter, virksomhet og tjenester (som et miljømerke). Det 
kreves en klart synlig forbindelse til den godkjente informasjonen. Den godkjente informasjonen må kunne skilles fra 
annen informasjon.

Informasjonen som logoen viser til, skal velges ut i samsvar med prinsippene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f).

I henhold til artikkel 8 nr. 2 bokstav e), sammenholdt med bokstav a) og d), er det tillatt å benytte EMAS-logoen for 
å:

— vise at organisasjonen deltar i EMAS (versjon 1),

— vise at et produkt, en virksomhet og en tjeneste er produsert av en EMAS-registrert organisasjon (versjon 1), og

— øke troverdigheten til godkjent informasjon som direkte eller indirekte er relatert til produkter, virksomhet og 
tjenester (versjon 2).

Det kreves en klart synlig forbindelse til den godkjente informasjonen. All virksomhet som er relevant for informasjonen 
som presenteres sammen med logoen, må være under kontroll av ledelsen for en registrert organisasjon.

Logoen kan benyttes på en rekke måter, som for eksempel:

— i trykte annonser for produkter (f.eks. i aviser, kataloger osv.),

— i brukerhåndbøker,

— i andre media (f.eks. TV, nettsteder osv.),

— på hyller og stativer der produkter, former for virksomhet og tjenester presenteres for kundene,

— på utstillingsstander osv.

Organisasjonen som benytter logoen, må ha kontroll over og ansvar for måten logoen blir presentert på. Det skal være 
et tydelig identifisert forhold mellom logoen og formen for virksomhet, produktet eller tjenesten den viser til.

Igjen er det i og for seg ikke hvordan logoen rent teknisk blir presentert som avgjør om det er tillatt å benytte den 
eller ikke, men innholdet i informasjonen som presenteres. I alle tilfeller må det gjøres klart hvilken informasjon 
organisasjonen viser til. 

a) Informasjon som indirekte vedrører produktet, formen for virksomhet eller tjenesten:

 Dersom hensikten med logoen (versjon 2) er å vise til ett av følgende, skal relevant godkjent informasjon 
presenteres i annonsen, og informasjonen skal kunne identifiseres som knyttet til spesifikke godkjente egenskaper 
ved organisasjonens miljøstyring:

— relevante produksjonsprosessers ytelsesegenskaper, 

— egenskaper ved organisasjonens miljøstyring,
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— miljøpolitikk, miljømål og –delmål,

— generelle miljøprestasjonsdata.

 Det er ikke tillatt med påstander om miljøaspekter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av organisasjonens 
miljøstyring. 

b) Informasjon som direkte berører produktet, formen for virksomhet eller tjenesten:

 Dersom logoen (versjon 2) er ment å vise til ett av følgende, skal relevant godkjent informasjon presenteres 
i annonsen, og informasjonen skal kunne identifiseres som knyttet til spesifikke godkjente egenskaper ved 
produktet:

— miljømessig relevante egenskaper ved produktet, formen for virksomhet eller tjenesten,

— egenskaper ved produktet under eller etter bruk,

— forbedring av produktenes eller tjenestenes miljøprestasjon,

— produkt- eller tjenesterelaterte miljøpolitiske mål og delmål,

— miljøprestasjonsdata knyttet til produktet, formen for virksomhet eller tjenesten.

 Det er ikke tillatt med påstander om miljøaspekter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av organisasjonens 
miljøstyring.

Tre grunnleggende begrensninger i bruken av logoen må respekteres. Det er ikke tillatt å benytte logoen:

— på produkter og produktemballasje,

— i forbindelse med påstander som inneholder sammenligninger med konkurrenters produkter, virksomhet og 
tjenester, samt

— i annonser for produkter uten klar informasjon om/henvisning til egenskapene til organisasjonen eller produktet 
logoen viser til.

EMAS-logoen som sådan gir dermed ingen informasjon til kunden (på samme måte som et miljømerke), men viser til 
den godkjente statusen til den informasjonen som presenteres. Den innebærer med andre ord en «garanti om pålitelig 
informasjon» og ikke en «garanti om produktets fortrinn».

I alle tilfeller der det finnes en miljømerkeordning for det aktuelle produktet, formen for virksomhet eller tjenesten (dvs. 
der det finnes fastsatte krav til EF-miljømerket eller nasjonale miljømerkeordninger), gjelder dessuten følgende krav:

— organisasjonen og miljøkontrolløren må treffe nødvendige og særlige forholdsregler, slik det er fastsatt i de 
ovennevnte generelle prinsipper og vist til i eksemplene, for å unngå forveksling med et eksisterende miljømerke,

— organisasjoner og miljøkontrollører skal vurdere relevante kriterier for miljømerking for produktet når de 
kontrollerer den informasjon som skal avgis på grunnlag av kravene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f).

— alle miljømerkeordninger som er relevante for markedet som logoen skal benyttes i, skal vurderes,

— det er ikke i noe tilfelle tillatt å vise til kriterier som er fastsatt for relevante miljømerker. 

5.2.  Eksempler

Eksemplene nedenfor viser prinsippene som er definert i nr. 5.1 i disse retningslinjer. I alle tilfeller der «tillatt» er angitt, 
må kriteriene i vedlegg III nr. 3.5 bokstav a)-f) være oppfylt. I tilfeller der «ikke tillatt» er angitt, viser tabellen hvilke 

av kriteriene i vedlegg III nr. 3.5 som ikke er oppfylt.
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Nr. Eksempel Status

1. Logo (versjon 1) ved siden av godkjent informasjon i en annonse om at 
produktet er «produsert av en EMAS-registrert organisasjon»

Tillatt

2. Logo (versjon 1 eller 2) ved siden av godkjent informasjon om at 
produktet er et «miljømessig overlegent produkt sammenlignet med 
andre alternativer» 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), b), c), d), e) og f)

3. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon om at 
«energieffektiviteten i produksjonen er forbedret med 20 % fra 1996 
til 1999»

Tillatt

4. Logo (versjon 1 eller 2) i et bilde av et produkt uten ytterligere 
informasjon 

Ikke tillatt på grunn av faren for 
forveksling med et produktmerke

5. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon om at «60 % av 
våre leverandører ble EMAS-registrert i 1998»

Tillatt

6. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon om at «årlig 
ajourført miljøredegjørelse er tilgjengelig hos ...»

Tillatt

7. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon om at «produktets 
energiforbruk er redusert med 10 % i forhold til 1997-modellen»

Tillatt

8. Logo (versjon 2) ved siden av en godkjent redegjørelse fra en 
bank som forklarer hvordan miljøaspekter er integrert i bankens 
investeringskriterier

Tillatt

9. Logo (versjon 2) ved siden av en godkjent redegjørelse i en detaljists 
katalog med en liste over miljørelaterte kriterier for dens leverandører

Tillatt

10. Logo (versjon 2) på en redegjørelse i en detaljists katalog der det 
hevdes at «miljøvirkningen til varene i våre hyller er redusert med 
20 % siden 1998» 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), b), c) og e)

11. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon som hevder at det 
er en «støyreduksjon på 10 % i forhold til 1997-modellen». Det finnes 
et miljømerke som krever et lavere støynivå enn det omtalte produktet. 
Miljømerkets kriterier er vurdert

Tillatt

12. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon som hevder at 
klager på vond lukt fra et slakteri er redusert med 20 % fra 1998 til 
1999

Tillatt

13. Logo (versjon 2) ved siden av redegjørelsen til et oljeraffineri som 
hevder at de har redusert bruken av papir med 10 % per tonn produsert 
bensin 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav d) og f)

14. Logo (versjon 1 eller 2) ved siden av bildet av et feriested som ikke er 
registrert, i katalogen til et registrert reiseselskap 

Ikke tillatt siden organisasjonen 
som logoen henviser til 
(feriestedet), ikke er registrert 

15. Logo (versjon 2) på side 2 i katalogen til et reiseselskap som gir 
godkjent informasjon om de tiltak som er truffet når det gjelder 
bærekraftig turisme

Tillatt

16. Logo (versjon 2) i en annonse fra en papirprodusent som inneholder 
godkjent informasjon om kravene til leverandører når det gjelder 
skogsforvaltning

Tillatt

17. Logo (versjon 2) ved siden av godkjent informasjon i et blad som er 
tilgjengelig om bord for et flyselskaps passasjerer

Tillatt
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Nr. Eksempel Status

18. Logo (versjon 2) i en annonse for absorberende papir ved siden av 
påstanden om at «vi har oppnådd et gjenvinningsinnhold tilsvarende 
kravene til miljømerket «Blå engel» 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av kravene i disse 
retningslinjer (nr. 5.1)

19. Logo (versjon 2) i en annonse for et kjøleskap der det hevdes at det 
«overgår kravene til EF-miljømerket med 10 %» 

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av kravene i disse 
retningslinjer (nr. 5.1)

20. Logo (versjon 2) i en annonse for en datamaskin som inneholder deler 
levert av foretak som ikke er registrert, som hevder at «miljøvirkningen 
under produktets levetid er redusert i henhold til EMAS»

Ikke tillatt på grunn av 
overtredelse av vedlegg III nr. 3.5 
bokstav a), b), e) og f)
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 7. september 2001

om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for 
organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(*)

[meddelt under nummer K(2001) 2503]

(2001/680/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211 annet strekpunkt, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 
av 19. mars 2001 om frivillig deltaking for organisasjoner 
i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon 
(EMAS)(1) fastsettes de grunnleggende kravene til 
organisasjoner for deltaking i en fellesskapsordning for 
miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).

2) I forordning (EF) nr. 761/2001 oppfordres Kommisjonen 
til å fremme en enhetlig anvendelse av EMAS, særlig 
når det gjelder miljøkontroll som omhandlet i artikkel 4 
nr. 7.

3) En enhetlig miljøkontroll kan sikres ved å tydeliggjøre 
bestemmelsene for organisasjoner og ved hjelp av 
retningslinjer for miljøkontrollørenes virksomhet.

4) Det er hensiktsmessig å gi praktiske retningslinjer om 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 761/2001 for å 
gi organisasjonene effektiv støtte og for å bidra til en 
harmonisert utvikling av EMAS i alle medlemsstater. 
Slike retningslinjer bør særlig omfatte arbeidstakernes 
deltaking, som omhandlet i vedlegg I del B nr. 4 i 
forordningen, og utarbeidingen av miljøredegjørelser, 
som omhandlet i vedlegg III nr. 3.1 i samme forordning.

5) Retningslinjene fastsatt i denne rekommandasjon er i 
samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 
i forordning (EF) nr. 761/2001 —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. EMAS-miljøredegjørelser som omtalt i artikkel 3 nr. 2 
bokstav c) i forordning (EF) nr. 761/2001, bør utarbeides 
i samsvar med retningslinjene i vedlegg I til denne 
rekommandasjon. 

2. Organisasjoner som gjennomfører EMAS, bør ta hensyn til 
retningslinjene for arbeidstakernes deltaking i vedlegg II.

2004/EØS/56/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 247 av 17.9.2001, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 19.
(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.
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3. Organisasjoner og miljøkontrollører bør ta hensyn til 
retningslinjene for identifisering av miljøaspekter og 
vurdering av deres betydning i vedlegg III. 

4. Små og mellomstore organisasjoner og miljøkontrollører 
bør ta hensyn til retningslinjene for miljøkontroll av små 
og mellomstore bedrifter (SMBer) i vedlegg IV. 

5. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2001.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

RETNINGSLINJER FOR EMAS-MILJØREDEGJØRELSEN

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet er angitt)

1.  INNLEDNING

Formålet med EMAS er å hjelpe organisasjoner å styre og forbedre sin miljøprestasjon. Disse retningslinjer er ment å 
være til hjelp for organisasjoner ved utarbeiding av miljøredegjørelsen som ordningen krever i henhold til forordning 
(EF) nr. 761/2001, og identifiserer spørsmål som må vurderes ved utarbeiding av miljøredegjørelsen i samsvar med 
vedlegg III.

Ved utarbeidingen av disse retningslinjer er det tatt hensyn til informasjonsbehovene til de berørte parter og hvordan 
organisasjonene kan oppfylle disse behovene. Åpenhet, innsyn og regelmessig framlegging av miljøinformasjon er 
nøkkelfaktorer som skiller EMAS fra andre ordninger. Disse faktorene er også viktige for organisasjonen når det gjelder 
å bygge opp tillit hos de berørte parter. 

1.1.  Planlegging

Grundighet ved utarbeidingen av miljøredegjørelsen vil øke nytten av denne, og i betydelig grad gi formidlingen av 
resultatene og den fortsatte forbedring av organisasjonens miljøprestasjon ekstra verdi. Den gir særlig en mulighet 
til å markedsføre et positivt bilde av organisasjonens miljøprestasjon overfor kunder, leverandører, lokalsamfunnet, 
entreprenører og arbeidstakere.

Berørte parter har behov for ulike former for informasjon. Det er viktig å vurdere deres behov på et tidlig tidspunkt for 
å bestemme hva som skal tas med i redegjørelsen, hvilken form den skal få og hvordan den skal formidles.

EMAS er så fleksibel at organisasjoner kan målrette relevant informasjon til bestemte mottakere og samtidig sikre at 
all informasjon er tilgjengelig for dem som har behov for den. Organisasjoner bør vurdere hvordan informasjon kan 
målrettes på best mulig vis, enten i en enkelt rapport eller som utdrag fra godkjent informasjon. Informasjon som skal 
benyttes i miljøredegjørelsen bør være lett tilgjengelig fra miljøstyringsordningen, og bør derfor ikke være vanskelig 
å frambringe.

Selv om det i forordning (EF) nr. 761/2001 kreves at miljøinformasjon framlegges i trykt versjon for dem som ikke kan 
skaffe denne på annen måte (vedlegg III nr. 3.1), oppmuntres organisasjonene til å benytte alle tilgjengelige midler for å 
gjøre miljøredegjørelsen tilgjengelig for allmennheten (vedlegg III nr. 3.6). Dokumenter i elektronisk format, som f.eks. 
nettsider, er en kostnadseffektiv måte å gjøre informasjon tilgjengelig for et stort antall mennesker, og informasjonen 
kan lett skrives ut for dem som ikke har tilgang til slike innretninger. På denne måten kan organisasjoner unngå 
kostnadene ved å produsere et stort antall dyre og elegante rapporter. For å kunne gi et generelt bilde av organisasjonens 
miljøprestasjon, heter det i forordning (EF) nr. 761/2001 at informasjonen må være tilgjengelig i en konsolidert, trykt 
versjon når organisasjonen registreres første gang, og deretter hvert tredje år. I tillegg må organisasjonen hvert år 
ajourføre eventuelle endringer i denne informasjonen (bortsett fra under de forhold som er definert i retningslinjene for 
miljøkontroll-, godkjennings- og revisjonshyppighet i vedlegg II til kommisjonsvedtak 2001/681/EF(1)). 

(1) Se EFT L 247 av 17.9.2001, s. 24.
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1.2.  Struktur og innhold

Miljøredegjørelsen er et offentlig dokument og bør derfor skrives på en klar og konsis måte. EMAS-redegjørelser 
trenger ikke være lange, detaljerte dokumenter. En kort, godt framlagt redegjørelse kan gi leseren all nødvendig 
informasjon. Dette gjelder særlig for små foretak.

I forordning (EF) nr. 761/2001 er det ikke spesifisert noen struktur for miljøredegjørelsen eller hvilken rekkefølge 
opplysningene skal gis. Dette er det opp til organisasjonen selv å bestemme, forutsatt at kravene i vedlegg III nr. 3.2 er 
oppfylt. Dersom organisasjonen utarbeider en samlet miljøredegjørelse som omfatter flere geografiske steder, bør den 
vurdere hvordan redegjørelsen skal struktureres for å sikre at de betydelige miljøvirkningene fra hvert enkelt område 
blir tydelig påpekt og beskrevet i den samlede redegjørelsen (vedlegg III nr. 3.7).

Det kan være at lesere av miljøredegjørelsen ønsker å sammenligne resultatene av en organisasjons miljøprestasjon 
over tid for å finne viktige tendenser. Det er derfor viktig å ta med den samme typen informasjon som ble rapportert i 
foregående år, samt å gjenta eventuelle tidligere redegjørelser for å bedre sammenlignbarheten for leseren og for å gjøre 
informasjonen forståelig. Det kan være tilrådelig å utnevne en utenforstående person til å gjennomgå og kommentere 
dokumentet når det er ferdig. 

2. RETNINGSLINJER

Denne delen angir retningslinjer for kravene angitt i vedlegg III nr. 3.2.

K r a v :

Bokstav a) «en klar og entydig beskrivelse av organisasjonen som skal registreres i EMAS, og en oppsummering 
av organisasjonens former for virksomhet, produkter og tjenester, samt av dens forhold til eventuelle 
moderorganisasjoner».

H e n s i k t : Å gi en klar forståelse av organisasjonen og dens former for virksomhet, produkter og tjenester.

H v o r d a n : Angi organisasjonens geografiske beliggenhet og gi en kortfattet beskrivelse av dens former for 
virksomhet, produkter og tjenester. Kart, fotografier og diagrammer med tilhørende kommentarer er effektive måter å 
formidle denne typen informasjon på, og kan også benyttes for å illustrere organisasjonens styringsstruktur og forhold 
til andre deler av organisasjonen.

Det bør tydelig framgå av framstillingen om bare en del av organisasjonen er registrert i EMAS, for å unngå forvirring 
med hensyn til nært beslektede deler av organisasjonen, både fra et geografisk og styringsmessig synspunkt.

Dersom organisasjonen produserer mange ulike produkter, kan disse slås sammen i produktgrupper. Varer og tjenester 
som produseres kan tas med, samt antall arbeidstakere i organisasjonen og grunnleggende økonomiske opplysninger 
om den.

Dersom foretaket har deleide datterselskaper, fellesforetak eller produksjon som er satt ut, bør dette tas hensyn til. Det 
samme gjelder overtakelser, fusjoner og avhendinger i løpet av året.

G o d  p r a k s i s :

— kart og diagrammer

— luftfotografier med kommentarer
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— organisasjonskart

— organisasjonens klassifisering (dvs. NACE-kode)

— navn på (eventuell) kontaktperson.

K r a v :

Bokstav b) «miljøpolitikken og en kort beskrivelse av organisasjonens miljøstyringsordning».

H e n s i k t : Å legge fram organisasjonens miljøpolitiske forpliktelser og skissere hvordan disse skal gjennomføres i 
hele organisasjonen.

H v o r d a n : Innarbeide miljøpolitikken i miljøredegjørelsen. Kort skissere det ledelsessystem organisasjonen har for 
å gjennomføre sin miljøpolitikk. Et organisasjonskart som viser ansvarsområder for miljøspørsmål, kan vise hvordan 
miljøstyringsordningen (EMS) gjennomføres. Et enkelt organisasjonskart eller flytdiagram kan også vise forbindelsene 
mellom miljøpolitikk, identifisering og vurdering av aspekter, mål og delmål og miljørevisjon.

G o d e  i d e e r :

— beskrive miljøpolitikken, og eventuelt et introduksjonsbrev, undertegnet av administrerende direktør

— legge ved et organisasjonskart med kontaktopplysninger for miljørepresentanten

— legge ved et diagram som viser miljøstyringsordningens struktur

— kommentere eventuelle større endringer når det gjelder miljøpolitikken eller miljøstyringsordningen.

K r a v :

Bokstav c) «en beskrivelse av alle betydelige direkte og indirekte miljøaspekter som fra organisasjonens side gir 
betydelige miljøvirkninger, og en redegjørelse for arten av miljøvirkninger og deres tilknytning til disse aspektene 
(vedlegg VI)».

H e n s i k t : Å gi et generelt bilde av organisasjonens betydelige miljøaspekter og å forklare følgene for miljøet av 
dens former for virksomhet, produkter og tjenester. Det viktigste her er at leseren forstår sammenhengen mellom hva 
organisasjonen gjør og de betydelige miljøvirkningene dette kan forårsake.

H v o r d a n : Organisasjonen kan beskrive hvordan hvert av de betydelige miljøaspektene påvirker miljøet. Alternativt 
kan organisasjonen vise hvilke av deres betydelige miljøvirkninger som påvirker ulike miljøer (som f.eks. luft, vann, 
flora og fauna). Inn-/utdiagrammer, matriser og piktogrammer med kommentarer er alle nyttige metoder for å vise 
denne typen informasjon på en konsis måte. Se også retningslinjene for miljøaspekter og -virkninger i vedlegg III til 
denne rekommandasjon. 

Kommenter også miljøvirkninger som skyldes uhell og miljøansvar. Miljøvirkninger tilknyttet tidligere former for 
virksomhet som kan føre til framtidig miljøansvar, kan også være viktig.

Eksempel — Miljøaspekter og -virkninger

Det er viktig at EMAS-redegjørelsen på en tydelig måte beskriver forholdet mellom miljøprogrammet med sine ulike 
former for virksomhet og arten av eventuelle miljøvirkninger av disse. En måte å beskrive dette på kan være en matrise 
som viser forholdet mellom formene for virksomhet i programmet og de tilknyttede miljøvirkningenes art.
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FORM FOR VIRKSOMHET MILJØVIRKNINGENES ART

STADIER I FORETAKETS LIVSSYKLUS

INNKJØP

Innkjøp av materialer for produksjon, distribusjon og markedsføring

Innkjøp av plastmaterialer for produksjon Utarming av ikke-fornybare ressurser

Innkjøp av papir, papp og trykksaker Reduksjon av det biologiske mangfold, global 
oppvarming og vannforurensning

PRODUKSJON

(Tilføy fakta og tall for produkter og tjenester som produseres)

Produksjon av produkter

Pressing av produkter Global oppvarming og forsuring

Pressing og trykking av produkter Lokal luftforurensning. Aluminiums-, lakk-, blekk- 
og løsemiddelavfall

MARKEDSFØRING OG ADMINISTRASJON

Utvikling, fremming og markedsføring av produkter og tjenester

Framstilling av grafikk til emballering og salg Avfallsproduksjon ved bruk og disponering av 
fotografisk materiale og kjemiske stoffer som 
inneholder metaller og syrer

Kontorfunksjoner som bruker energi, papir og 
kontorutstyr

Global oppvarming og avfallsproduksjon

DISTRIBUSJON

Transport av produkter på vei og i luften fra produksjonssteder til distribusjonssentre og til grossist- og delaljistkunder

Bruk av papp og krympeplast til transittemballasje Ressursbruk og avfallsproduksjon

Vei- og lufttransport Global oppvarming og lokal luftforurensning. 
Utarming av oljereserver. Trafikkorker og 
støyplager.

DISPONERING

Kundenes avfallsdisponering, overskuddslagre og disponering ved ombruk, gjenvinning, deponering eller forbrenning

Kundenes disponering av produktemballasje Økte avfallsstrømmer fra husholdninger
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En annen måte er å knytte miljøvirkningene av organisasjonens former for virksomhet til dens inn- og utfunksjoner i et 
«miljøregnskap»:

Inn Ut Miljøvirkninger

Flydrivstoff Utslipp til luft i form av:

– karbondioksid global oppvarming

– vanndamp global oppvarming

– hydrokarboner global oppvarming, dannelse av ozon på bakkenivå

– nitrogenoksider global oppvarming, forsuring, dannelse av ozon på 
bakkenivå, nedbryting av det stratosfæriske ozonlaget, 
overgjødsling

forbruk av ikke-fornybare ressurser

Drivstoffdamp (utslipp i hovedsak til luft):

– karbondioksid global oppvarming

– hydrokarboner global oppvarming, dannelse av ozon på bakkenivå

G o d e  i d e e r :

— inkludere kriteriene for identifisering av betydelige miljøvirkninger for å oppfylle kravene i vedlegg VI nr. 6.1

— bruke tabeller, diagrammer eller organisasjonskart.

K r a v :

Bokstav d) “en beskrivelse av miljømålene og -delmålene sett i forhold til de betydelige miljøaspektene og –
virkningene”.

H e n s i k t : Å vise hva organisasjonen har tenkt å gjøre for å bedre sin miljøprestasjon. Organisasjonens miljøprogram 
med mål og delmål vil hjelpe leseren til å forstå organisasjonens innsats for å bedre sin miljøprestasjon. Organisasjonen 
bør kunne vise en klar forbindelse mellom de miljøaspekter den anser for å være av størst betydning, og hvilke planer den 
har for forbedring.

H v o r d a n : Knytte mål og delmål til betydelige miljøaspekter og -virkninger. Dette kan legges fram i en tabell som 
inneholder en tidsfrist for oppnåelse av mål og delmål. Dette kan kombineres med den informasjon som kreves i henhold til 
bokstav c). Legge fram mål og delmål slik at de er spesifikke, adekvate og relevante, og i den grad det er mulig, målbare.

Eksempel — Miljøprogram, mål og delmål

Emner Mål/delmål Aktiviteter Tidsramme

Materialer og bruk av 
materialer 

20 % reduksjon av 
miljøvirkningen ved bedre 
bruk av materialer

Innarbeide miljøretningslinjer 
i innkjøpspolitikk

Utgangen av 200X

Løsemidler og flyktige 
organiske forbindelser 
(VOC) 

Reduksjon av utslipp av 
løsemidler til de årlige 
snittnivåene nedenfor: 

Installasjon av ny maleavdeling 
for vannbaserte toppstrøk

Midten av 200X

Utslipp av løsemidler og 
VOC

— 53 g/m2 (faste stoffer)

— 56 g/m2 (metaller)

Innføring av nye male-
metoder

Midten av 200X
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G o d e  i d e e r :

— skissere grunnlaget for å fastsette mål og delmål, eventuelt med henvisning til forebyggende metoder

— rapportere ansvarsfordelingen for oppnåelse av mål og delmål

— angi kostnadene ved å oppfylle målene og delmålene

— vise forbindelse til mål og delmål fra tidligere rapportperioder.

K r a v :

Bokstav e) «en oppsummering av de data som foreligger om organisasjonens miljøprestasjon sett i forhold til dens 
miljømål og -delmål med hensyn til dens betydelige miljøvirkninger. Oppsummeringen kan omfatte tallverdier for 
utslipp av forurensende stoffer, for avfallsproduksjon, for forbruk av råstoffer, energi og vann, for støy og eventuelt 
for andre aspekter angitt i vedlegg VI. Dataene bør muliggjøre en sammenligning fra år til år, noe som skal utgjøre 
grunnlaget for å vurdere utviklingen i organisasjonens miljøprestasjon.»

H e n s i k t : Å legge fram data om organisasjonens miljøprestasjon og dens framskritt når det gjelder å nå sine mål og 
delmål. Dessuten å vise hvordan organisasjonens miljøprestasjon endres over tid.

H v o r d a n : Rapportere data om miljøprestasjon sett i forhold til mål og delmål for de betydelige miljøaspektene 
som er identifisert i samsvar med vedlegg VI. Miljøprestasjonen kan vises på flere måter, for eksempel som grafer, 
diagrammer og tabeller. Absolutte tall for miljøprestasjon kan kombineres med indikatorer for miljøprestasjon og 
dermed vise forbindelsen mellom miljøprestasjon og produksjon, årsomsetning osv. Ved rapportering av data må de 
korrekte måleenheter benyttes. Når data samles inn fra en rekke kilder i miljøstyringsordningen, vil organisasjonen også 
måtte sikre at metoden for sammenstilling er nøyaktig og at den kan kontrolleres og gjentas av miljøkontrolløren. Data 
skal rapporteres i et enhetlig format slik at det kan foretas sammenligninger fra et år til et annet.

Det kan være at mål og delmål ikke nås innenfor den angitte tidsramme, særlig dersom organisasjonen har satt seg 
ambisiøse mål. Dersom mål og delmål ikke nås, er det god praksis å ta med en merknad som forklarer grunnen til dette 
i miljøredegjørelsen.

Eksempel — Utslipp av CO2 i forhold til mål og lovbestemmelser 

G o d e  i d e e r :

— bruk av indikatorer for miljøprestasjon bidrar til å forbedre tydelighet, innsyn og sammenlignbarhet i den 
informasjonen som leveres av en organisasjon

— forklare hvilke tiltak som er truffet for å oppnå de gjeldende miljøprestasjonsnivåer

Utslipp

Mål

Lovbestemt
grense
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— vise miljøprestasjon i forhold til mål og delmål såvel som i forhold til lovbestemte krav og nasjonale eller 
sektorspesifikke miljømål

— forklare hvordan dataene er samlet inn og behandlet

— reprodusere grad av oppfyllelse i forhold til mål og delmål fra tidligere miljøredegjørelser for å vise et fullstendig 
bilde av organisasjonens miljøprestasjon

— kommentere hvorfor visse mål og delmål ikke er nådd

— kommentere hvorfor visse data ikke er tilgjengelige (målinger som ikke er utført, ingen miljøtillatelser eller 
grenseverdier som skal oppfylles osv.)

K r a v :

Bokstav f) «andre faktorer som gjelder miljøprestasjonen, herunder miljøprestasjonen sett i forhold til 
regelverksbestemmelser, med hensyn til deres betydelige miljøvirkninger».

H e n s i k t : I tilfeller der organisasjonen rapporterer data om sin miljøprestasjon i tilknytning til betydelige 
miljøvirkninger som er lovregulerte, må miljøprestasjon i forhold til det lovbestemte nivå rapporteres. Organisasjonen 
kan i miljøredegjørelsen også ta med annen informasjon som gjelder dens miljøprestasjon.

H v o r d a n : Ved rapportering av de data det er vist til i bokstav d), kan organisasjonen også ta med informasjon om 
lovbestemte grenser for å vise at disse grensene er overholdt. Annen informasjon som organisasjonen kan ta med, 
er nærmere opplysninger om investeringer for å bedre miljøprestasjonen, støtte til lokale miljøgrupper og tiltak for 
å fremme dialog med berørte parter. Det kan være at organisasjoner ønsker å vurdere rapportering av eksisterende 
sikkerhetsplaner.

G o d e  i d e e r :

— produktinformasjon

— innkjøpspolitikk

— viktige beslutninger og investeringer

— føre-var-tiltak/miljøvernvirksomhet/forebyggende tiltak

— klager, allmenne eller lokale spørsmål

— forskning og utvikling

— uhell og overtredelser

— budsjett.

K r a v :

Bokstav g) «miljøkontrollørens navn og akkrediteringsnummer, og datoen da miljøredegjørelsen ble godkjent».

H e n s i k t : Å informere om hvem som har kontrollert miljøredegjørelsen og når dette har skjedd.

H v o r d a n : Dette kan gjøres ved hjelp av en formell erklæring som forklarer hva miljøkontrolløren har gjort for å 
godkjenne redegjørelsen. 

3.  KRITERIER FOR RAPPORTERING OM MILJØPRESTASJON

Bruk av indikatorer for miljøprestasjon bidrar til å forbedre tydelighet, innsyn og sammenlignbarhet i den informasjon 
som gis av en organisasjon. Valget av slike indikatorer er viktig, og de må oppfylle kravene i vedlegg III nr. 3.3. 
Kommisjonen vil utarbeide retningslinjer for valg og bruk av indikatorer for miljøprestasjon. 
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4.  INFORMASJON TIL SPESIFIKKE MÅLGRUPPER

Det kan hende at organisasjoner ønsker å offentliggjøre informasjon som retter seg spesifikt til de enkelte berørte parter. 
Nedenfor følger noen ideer om hva ulike målgrupper kan tenkes å være interessert i. Se også vedlegg III nr. 3.6.

Berørte parter og informasjonsbehov 

4.1.  Lokalsamfunnet

Særskilt interesse kan forventes når det gjelder:

— miljø- og helseaspekter ved stoffer som produseres og slippes ut,

— ekstern risiko og hvordan organisasjonen forhindrer eller håndterer denne,

— informasjon om klagenes art og antall, samt hvordan klagere blir behandlet og problemene løst,

— informasjon om manglende overholdelse av tillatte utslippsgrenser og hvilke tiltak som er truffet for å hindre 
gjentakelser. 

4.2.  Kunder

Forholdet mellom en organisasjon og dens leverandører og kunder er ofte av lang varighet. Kunder er en særlig 
innflytelsesrik målgruppe. De kan stille spesifikke miljøkrav til sine leverandører (innkjøpspolitikk) når det gjelder 
produkter, prosesser, tjenester eller ledelse.

Hvilken spesifikk informasjon kundene er interessert i og hvilke miljøforbedringer som er ønskelige, kan trolig best 
fastsettes ved nær gjensidig kontakt og samarbeid. 

4.3.  Arbeidstakere

Mange organisasjoner anser sine arbeidstakere som en viktig brukergruppe av miljøredegjørelsen. Organisasjonen kan 
eventuelt legge fram miljørapporten for diskusjon i bedriftsutvalget. Særskilt interesse kan forventes i følgende saker:

— forholdet mellom miljøsituasjonen og arbeidsforholdene, herunder ulykker og uhell, og hvordan disse 
håndteres,

— planene og mulighetene for intern opplæring på miljøområdet, 

— gjennomføringen av miljøstyringsordningen. 

4.4.  Finansinstitusjoner/investorer

Et økende antall investorer, banker og forsikringsselskaper viser interesse for organisasjoners miljøstrategi og 
miljøprestasjon. Særskilt interesse kan forventes når det gjelder:

— miljøstrategien og miljøprestasjonen til en organisasjon som helhet,

— forholdet mellom miljøinformasjon og finansielle opplysninger,

— organisasjonens overholdelse av krav og kvaliteten på organisasjonens miljøstyring, 

— forurensning av jord og forekomst av høyrisikostoffer som f.eks. asbest i bygninger, eventuell miljørisiko knyttet 
til (nye) produksjonsprosesser, produkter eller tjenester. 
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4.5.  Andre samfunnsgrupper

Forbrukere og deres organisasjoner, samt ikke-statlige miljøorganisasjoner (NGOer) er ofte interessert i:

— organisasjonenes miljøpolitikk og miljøprestasjon, sett i forhold til prosesser, produkter og tjenester,

— aktuelle saker i politikken eller i media, for eksempel arbeidet med gjenvinning av brukte produkter i 
elektronikkindustrien, fjerning av giftige stoffer i malings- og limsektoren, opprinnelse av trevirke i trelast- og 
møbelindustrien osv. En organisasjon bør innse at det er klokt å tydeliggjøre sin posisjon, sitt arbeid og sine 
resultater på disse områdene,

— utviklingen av miljøprestasjon over tid både på de enkelte stedene og samlet for foretaket, særlig i en 
tydelig sammenheng slik at man kan sammenligne med lovbestemte krav, beste tilgjengelige teknologier og 
miljøprestasjonen til andre, sammenlignbare organisasjoner,

— informasjon om konkrete mål og delmål på kort og lengre sikt, ikke bare med hensyn til utslipp, men også 
indirekte miljøvirkninger som bruk av råvarer, produkter og tjenester, kasserte produkter og transport,

— hvordan føre-var-prinsippet anvendes når det skal treffes miljøbeslutninger.

_______
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VEDLEGG II

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSTAKERNES DELTAKING INNENFOR EMAS’ RAMMER

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet er angitt)

1.  INNLEDNING

Retningslinjene for arbeidstakernes deltaking innenfor EMAS’ rammer er basert på følgende:

Artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr 761/2001, der det heter:

«Formålet med EMAS er å fremme en kontinuerlig bedring av organisasjoners miljøprestasjon ved at 

...

 d) arbeidstakerne aktivt involveres i organisasjonen, og ved innføring av hensiktsmessige opplærings- og 
videreopplæringstiltak som gjør det mulig for dem å delta aktivt i oppgavene nevnt i bokstav a). Arbeidstakerrepresen
tanter kan også involveres, dersom de ønsker det.»

Vedlegg I til forordning (EF) nr 761/2001, der det heter:

«Organisasjonen skal identifisere opplæringsbehov. Den skal kreve at personell hvis arbeid kan forårsake en betydelig 
miljøpåvirkning, har fått hensiktsmessig opplæring.

Den skal etablere og holde ved like prosedyrer for å gjøre de ansatte eller medarbeiderne i hver aktuell funksjon og på 
hvert nivå oppmerksom på 

a) betydningen av overensstemmelse med miljøpolitikken og prosedyrene og med kravene i miljøstyringssystemet;

b) de betydelige miljøpåvirkningene, virkelige eller potensielle, av deres aktiviteter og de miljømessige fordelene 
ved forbedret personlig atferd;

c)  deres oppgaver og ansvar for å oppnå overensstemmelse med miljøpolitikken og prosedyrene og med kravene i 
miljøstyringssystemet inkludert krav til beredskap og innsats;

d)  de potensielle konsekvensene av å fravike fastsatte driftsprosedyrer.

Personell som utfører de oppgavene som kan forårsake betydelige miljøpåvirkninger skal være kompetente ut fra 
utdannelse, hensiktsmessig opplæring og/eller erfaring. (Vedlegg I-A.4.2).»

«I tillegg til kravene i vedlegg I–del A er det et krav at medarbeiderne skal delta i arbeidet med å kontinuerlig forbedre 
organisasjonens miljøprestasjon. For dette formål bør det tas i bruk hensiktsmessige former for deltaking, som f.eks. 
forslagsbok, prosjektbasert gruppearbeid eller miljøkomiteer. Organisasjonene skal følge Kommisjonens retningslinjer 
for beste praksis på dette området. Arbeidstakerrepresentanter som anmoder om det skal også kunne delta. (Vedlegg I 
del B nr. 4).»
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Det at alle involveres i miljøarbeidet er en sjanse og en mulighet til å arbeide mer effektivt og er en forutsetning 
for å lykkes i dette arbeidet. Det at arbeidstakerne deltar aktivt i prosessen med kontinuerlig forbedring av 
organisasjonens miljøprestasjon bør ikke ses på som en byrde. Disse retningslinjer forsøker å framheve det 
motsatte.

I disse retningslinjer vises ulike måter å aktivt involvere arbeidstakerne, noe som vil gjøre arbeidet mer effektivt, 
avlaste både ledelsen og arbeidstakerne og sikre en god gjennomføring av EMAS.

Arbeidet ned miljøsaker må skje fortløpende. Dette er ikke mulig uten at alle i en organisasjon (ledelsen og 
arbeidstakerne) deltar aktivt.

Det at alle i organisasjonen deltar aktivt i arbeidet er også den rette måten å holde liv i styringsordningen. Erfaring 
har vist at styringsordninger der ikke alle deltar aktivt, har en tendens til å bli byråkratiske og ikke fungere godt.

Det er viktig å få arbeidstakerne til ikke å se på miljøarbeidet som en trussel, men som en mulighet til blant annet 
å forbedre arbeidsforholdene og skape en følelse av stolthet over å arbeide i en miljømessig god organisasjon.

Forskning, revisjon av EMAS-organisasjoner og erfaringer med generelle omorganiseringer av arbeid har vist at 
når alle arbeidstakerne hele tiden involveres aktivt, og særlig når deres representanter tar aktivt del i arbeidet, blir 
resultatet bedre.

Erfaring har også vist at den tretthet som kan oppstå etter en periode med arbeid med ordninger som EMAS og EN 
ISO 14001, kan unngås ved at arbeidstakerne deltar aktivt. 

2.  BESTEMMELSER

2.1.  Allment

Organisasjonen bør erkjenne at arbeidstakernes aktive deltaking er en drivkraft og en forutsetning for fortsatte og 
vellykkede miljøforbedringer, samt en nøkkelressurs for å bedre miljøprestasjonen. Organisasjonen bør erkjenne 
at arbeidstakernes aktive deltaking er den rette metoden for å forankre miljøstyrings- og revisjonsordningen i 
organisasjonen på en vellykket måte.

Organisasjonen bør erkjenne at uttrykket «arbeidstakernes deltaking» omfatter både deltaking av og informasjon til den 
enkelte arbeidstaker og dennes representanter, i samsvar med nasjonale ordninger. Det bør derfor være en ordning for 
arbeidstakernes deltaking på alle nivåer.

Det bør tilføres midler for å fremme arbeidstakernes aktive deltaking.

Dokumentasjon på at dette forekommer bør være tilgjengelig for miljøkontrollørene. Slik dokumentasjon kan for 
eksempel være: 

Protokoller fra møter med fagforeninger, bedriftsutvalg eller andre organisasjoner som representerer arbeidstakerne, 
eller fra andre møter innenfor organisasjonen 

Tilgang til egnet utdannelse, opplæring og informasjon 

Muligheter for arbeidstakerne til å komme med forslag (et system med forslagskasse) 

Tilgang til miljøkomiteer 

Møter mellom ledelsen og representanter for arbeidstakerne om miljøprestasjon 

Opprettelse av miljøgrupper eller arbeidsgrupper eller prosjektgrupper 

Regelmessig informasjon til arbeidstakerne og deres representanter 

Kontakt mellom miljøkontrollører og arbeidstakere og deres representanter 

Aktiv deltaking av, informasjon til og samarbeid mellom miljøansvarlig/representant for ledelsen og arbeidstakere 
og deres representanter
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Organisasjonen bør erkjenne at engasjement, mottakelighet og aktiv støtte fra ledelsens side er en forutsetning for å 
lykkes med disse prosessene. I denne sammenheng er det nødvendig å understreke behovet for tilbakemeldinger fra 
ledelsen til arbeidstakerne. 

2.2.  Utdannelse og opplæring

Organisasjonen bør erkjenne behovet for fortløpende informasjon til og opplæring av personalet når det gjelder 
miljøsaker. Grunnleggende informasjon og opplæring bør gis til alle arbeidstakere. Opplæring av ledelsen er viktig for 
å kunne håndtere endringer.

Arbeidstakere som er mer direkte involvert i miljøstyringen av organisasjonen, for eksempel gjennom deltaking i felles 
arbeidsgrupper, bør gis en mer utfyllende opplæring for å styrke sine kvalifikasjoner. En slik opplæring bør bestå av, 
men ikke begrenses til, EMAS, miljøpolitikk, beste praksis og kommunikasjon. 

2.3.  Nivåer av deltaking

Organisasjonen bør erkjenne at arbeidstakernes deltaking helt fra starten av er viktig og nødvendig på alle nivåer og på 
alle trinn fra dag én i miljøstyringsarbeidet. Organisasjoner bør derfor engasjere arbeidstakerne aktivt i:

— formuleringen av organisasjonens miljøpolitikk,

— den innledende miljøgjennomgåelsen og i analysen av situasjonen, samt i innsamling og kontroll av 
informasjon,

— utarbeiding og gjennomføringen av et miljøstyrings- og revisjonssystem som forbedrer miljøprestasjonen,

— miljøkomiteer som skal samle informasjon og sikre deltaking av miljøansvarlige/representanter for ledelsen og 
arbeidstakere og deres representanter,

— felles arbeidsgrupper for miljøhandlingsprogrammet og miljørevisjonen,

— utarbeidingen av miljøredegjørelser. 

2.4. Forslag fra arbeidstakerne og belønningsordninger

Organisasjonen bør påse at det finnes enkle måter for arbeidstakerne til å komme med forslag til forbedring av miljøet. 
Dette kan for eksempel gjøres ved å sette opp forslagskasser.

Når tiltak fra arbeidstakernes side forbedrer organisasjonens økonomiske resultat og/eller miljøprestasjon, bør 
arbeidstakerne belønnes for dette. Både økonomiske og andre typer belønningsordninger kan benyttes.

________
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VEDLEGG III

RETNINGSLINJER FOR IDENTIFISERING AV MILJØASPEKTER OG VURDERING AV DERES 
BETYDNING

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet er angitt)

1.  FORMÅLET MED RETNINGLINJENE

Hensikten med dette dokumentet er å komme med retningslinjer for identifisering av betydelige miljøaspekter ved 
former for virksomhet, produkter og tjenester som ledelsen i en organisasjon som anvender EMAS har kontroll over 
eller innflytelse på i samsvar med vedlegg VI. Innenfor rammen av EMAS har de betydelige miljøaspektene en sentral 
rolle i miljøstyringsordningen til en organisasjon, i vurdering og forbedring av organisasjonens miljøprestasjon ved at 
det fastsettes mål og delmål, samt i den fortløpende gjennomgåelsen. Betydelige miljøaspekter og -virkninger er også 
relevante i miljøredegjørelsen i henhold til vedlegg III. 

2.  FORHOLDET MELLOM MILJØASPEKTER, BETYDELIGE MILJØASPEKTER OG BETYDELIGE 
MILJØVIRKNINGER

Prinsippet i EMAS er at miljøaspektene (artikkel 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 761/2001) ved organisasjonenes 
virksomhet fører til miljøvirkninger (artikkel 2 bokstav g)). Dersom et av organisasjonens miljøaspekter forårsaker en 
betydelig miljøvirkning, må dette aspektet anses som betydelig og innarbeides i miljøstyringsordningen. 

3.  TRINNVIS FRAMGANGSMÅTE FOR Å IDENTIFISERE BETYDELIGE MILJØASPEKTER

Vedlegg VI inneholder eksempler på «direkte» og «indirekte» miljøaspekter. Listen er ikke uttømmende. I den første 
miljøgjennomgåelsen og i den påfølgende fortløpende gjennomgåelsen er det viktig for en organisasjon å undersøke 
de særlige miljøaspektene ved sine former for virksomhet, produkter og tjenester på en åpen, objektiv og fullstendig 
måte. Det kan være tilfeller der det kan være vanskelig å klassifisere et identifisert miljøaspekt som «direkte» eller 
«indirekte». I så fall bør man huske på at det viktigste formålet med identifiseringen av miljøaspekter er å få en 
fullstendig oversikt over virkningen organisasjonens former for virksomhet, produkter og tjenester har på miljøet, og 
å ta opp alle eksisterende miljøaspekter. Det viktigste er ikke å kategorisere et aspekt som direkte eller indirekte, men 
å sikre at alle miljøaspekter blir identifisert, slik at de kan omfattes av miljøstyringsordningen. Framgangsmåten for å 
identifisere betydelige miljøaspekter kan oppsummeres slik:

Trinn 1 Identifisering av alle miljøaspekter

Trinn 2 Organisasjonens definering av vesentlige kriterier, samtidig som det tas hensyn til 
Fellesskapets regelverk

Trinn 3 Identifisering av betydelige miljøaspekter på grunnlag av kriteriene nevnt i trinn 2



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 56/270 11.11.2004

4.  SLIK IDENTIFISERES DIREKTE MILJØASPEKTER

Direkte miljøaspekter er tilknyttet organisasjonens former for virksomhet, produkter og tjenester som ledelsen i 
organisasjonen har direkte kontroll over. Alle organisasjoner må vurdere de direkte aspektene ved sin virksomhet. For 
ikke-industrielle organisasjoner vil fokus imidlertid ofte være på de indirekte miljøaspektene ved organisasjonenes 
former for virksomhet, produkter og tjenester.

Hvordan?

— snakk med arbeidstakere

— gå rundt på området og i nabolaget

— snakk med interessenter

— gjennomgå dokumenter (f.eks. sikkerhetsdatablad, lisenser)

Vurdering av alle miljøaspekter (vedlegg VI nr. 6.1)
— direkte miljøaspekter (vedlegg VI nr. 6.2)
— indirekte miljøaspekter (vedlegg VI nr. 6.3)

Løpende gjennomgåelse Løpende gjennomgåelse

 Ved vurdering av betydning  
 bør følgende vurderes:

—  mulighet for skade på miljøet

—  miljøets sårbarhet

—  miljøaspektets størrelse og hyppighet

—  betydning for organisasjonens interessenter og 
arbeidstakere

—  forekomst av og krav i relevant  
miljølovgivning

Ubetydelig 
aspekt

Betydelig miljøaspekt
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— se på lovgivningen (f.eks. materiell rett, tekniske krav som f.eks. obligatorisk overvåking av forurensende 
stoffer)

— se på kriterier for miljømerking

— kontroller informasjon fra handelskamre osv.

— snakk med andre EMAS-foretak

— se på materialflyten

— se på eksisterende indikatorer for miljøprestasjon

— se på alle deler av og infrastrukturen til organisasjonen (f.eks. rørledninger, kraftledninger, jernbanespor)

Tenk også på:

— innkjøpspolitikk

— utslipp til vann og luft

— avfall

— ressursbruk

— energi

— lokale spørsmål

— utnytting og forurensning av grunn

— historiske aspekter

— transport 

5.  INDIREKTE MILJØASPEKTER OG HVORDAN DISSE KAN PÅVIRKES [VEDLEGG VI NR. 6.3]

I vedlegg VI nr. 6.3 plasseres indirekte miljøaspekter på lik linje med direkte miljøaspekter i henhold til vedlegg VI 
nr. 6.2. Indirekte miljøaspekter kan være et resultat av samspillet mellom en organisasjon og tredjeparter som i rimelig 
grad kan påvirkes av organisasjonen som ønsker EMAS-registrering. Når det gjelder ikke-industrielle organisasjoner, 
som f.eks. lokale myndigheter eller finansinstitusjoner, er det viktig at også disse vurderer miljøaspektene i forbindelse 
med sin kjernevirksomhet. En fortegnelse som er begrenset til miljøaspektene ved en organisasjons område og anlegg, 
er ikke tilstrekkelig.

Hvordan?

— snakk med entrepenører, underleverandører og leverandører (f.eks. tjenesteforetak, utleiere)

— snakk med kunder

— se på bruk og disponering av produkter

— se på virksomhet hos entreprenører og underleverandører

— se på kriterier for miljømerking

— kontroller informasjon fra handelskamre osv.

— snakk med andre EMAS-foretak

— snakk med ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og andre interessenter

— se på informasjon om leverte produkter og tjenester

Løpende gjennomgåelse
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Tenk også på:

— produktspørsmål

— kontrakter

— transport

— nye markeder for eksisterende produkter

— finansielle produkter

— produktutvalg

— turisme

— tjenester

Direkte miljøaspekter kan kontrolleres ved interne styringsbeslutninger. Indirekte miljøaspekter krever derimot 
at en organisasjon øver sin innflytelse på entreprenører, underleverandører, leverandører, kunder og brukere av 
organisasjonens produkter og tjenester for å oppnå miljøfordeler. Dette vil kreve at en organisasjon er kreativ når 
det gjelder hvordan den øver sin innflytelse. På grunnlag av vedlegg VI nr. 6.3 bokstav a)-g) kan styring av indirekte 
miljøaspekter omfatte, men ikke begrenses til: 

a) produktrelaterte spørsmål (design, utvikling, emballasje, transport, bruk og gjenvinning/disponering av avfall)

Organisasjoner kan ønske å se nærmere på:

— tilgjengelige resultater av livssyklusanalyser av sine produkter,

— resultater av utvikling og bruk av indikatorer for miljøprestasjon,

— miljøaspekter ved leverte produkter, ved bearbeiding av produktene,

— virkninger av forutsigelig feilbruk, utillatelig gjenvinning eller disponering av produktene,

— informasjonsbehov hos kunder/forbrukere og leverandører og ekstra kundeopplysning (f.eks. om bruk og 
disponering av produkter),

— produktenes varighet og muligheten for å reparere dem, eksisterende produkters kompatibilitet med nye 
produktserier og reservedeler,

b) kapitalinvesteringer, utlånsvirksomhet og forsikringstjenester

Organisasjoner kan ønske å se nærmere på:

— godkjennelsespolitikk og forsikringspremier (f.eks. fordelsbehandling av «grønne» virksomheter, EMAS-
organisasjoner),

— investeringspolitikk («grønne» investeringer),

— framgangsmåter for vurdering (reduksjon av miljørisiko),

— utlånspolitikk (f.eks. fordelsbehandling av «grønne» virksomheter, EMAS-organisasjoner),

— produktutvalg (f.eks. «grønne» fond),

c) nye markeder

Eksisterende produkter som innføres på nye markeder, kan gjøre at det oppstår nye miljøaspekter. I denne sammenheng 
kan organisasjoner for eksempel se nærmere på:

— eksisterende infrastruktur, f.eks. for gjenvinning eller håndtering av farlig avfall, transport og håndtering av 
problematiske stoffer, behandling av spillvann og for nødstilfeller,

— tekniske standarder og utdanningsstandarder,

— bevissthet omkring miljøspørsmål i det nye markedet,
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d) valg og sammensetning av tjenester (f.eks. innen transport eller catering),

Organisasjoner kan for eksempel se nærmere på miljøstyringen hos tjenesteleverandører, som f.eks:

— innkvarteringstjenester (hoteller, konferansesentre),

— transporttjenester (miljøvennlige transportmåter, effektiv organisering av transport, kjøretøyers tekniske 
standarder og drivstofforbruk),

— produktutvalg, «grønn» innkjøpspolitikk, bruk av servise som kan brukes på nytt og komposteres, avfallshåndtering 
i forbindelse med catering,

e)  administrative og planleggingsmessige beslutninger

Organisasjoner kan for eksempel se nærmere på:

— aspekter som skyldes gjennomføring av planleggingsbeslutninger i framtiden,

— resultater av eksperimentelle spill og datamodellering,

— erfaring fra gjennomføring av lignende prosjekter,

f) sammensetning av produktutvalg

Dette er relevant for organisasjoner som selger eller distribuerer produkter som leveres av en tredjepart. Disse kan for 
eksempel:

— utvikle en «grønn» innkjøpspolitikk med hensyn til leverandører og produkter,

— favorisere produkter som det finnes en returordning for,

— se etter produkter med miljømerker som er allment godkjente på sitt produktområde,

g)  entreprenørers, underleverandørers og leverandørers miljøprestasjon og -praksis

Organisasjoner kan for eksempel:

— forhøre seg hos entreprenører, underleverandører og leverandører om miljøprestasjonen til deres former for 
virksomhet og produkter,

— analysere sikkerhetsdatablader, produktlinjeanalyser eller relevante utdrag av disse, levert av entreprenørene,

— lære opp entreprenører, underleverandører og leverandører (f.eks. gi råd for å redusere miljøfarer),

— innarbeide «grønne klausuler» i sine kontrakter.

Tenk også på:

— kundeopplæring (f.eks. om bruk og disponering av produkter, råd for å redusere miljøfarer)

— «grønn» innkjøpspolitikk

— favorisering av «grønne» foretak, f.eks. EMAS-organisasjoner (lån, forsikring)

— «grønne» investeringer

— returordninger for produkter

— «grønne» klausuler i kontrakter 
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6.  SLIK VURDERES MILJØASPEKTENES BETYDNING

Alle miljøaspekter som blir identifisert, må undersøkes og vurderes for å kunne avgjøre om de er betydelige eller 
ikke. Miljøaspekter som er identifisert som betydelige, må innarbeides i miljøstyringsordningen og den fortløpende 
gjennomgåelsen. Miljøaspekter som blir identifisert som ikke betydelige, bør også gjennomgås for å ta hensyn til 
skiftende forhold. Organisasjonen definerer sine egne kriterier når den skal vurdere betydningen av de aktuelle 
miljøaspektene. I henhold til forordning (EF) nr. 761/2001 skal kriteriene «være omfattende, kunne etterprøves 
uavhengig, være reproduserbare» (vedlegg VI nr. 6.4) og skal ta hensyn til Fellesskapets regelverk (vedlegg VI nr. 6.1). 
I vedlegg VI nr. 6.4 bokstav a)-g) angis noen av de kriteriene en organisasjon kan vurdere når den skal fastsette 
betydningen av sine miljøaspekter.

I utgangspunktet bør en organisasjon se nærmere på følgende spørsmål når betydningen til et miljøaspekt skal 
vurderes:

— mulighet for å forårsake miljøskade,

— det lokale, regionale eller globale miljøets sårbarhet,

— miljøaspektets eller -virkningens størrelse, antall, hyppighet og reversibilitet,

— relevant miljølovgivning og kravene i denne,

— hvor viktig det er for organisasjonens interessenter og arbeidstakere.

Disse spørsmålene og de valgte kriteriene kan benyttes som spørsmål som skal besvares med «ja» eller «nei», eller de 
kan benyttes på en mer differensiert måte, i første omgang for å vurdere betydningen av organisasjonens miljøaspekter 
og i neste omgang for å sette opp en prioriteringsliste for tiltak (f.eks. ved klassifisering i kategoriene «høy», «middels», 
«lav» eller «svært viktig», «mindre viktig», «ikke viktig»).

I arbeidet med vurderingen skal organisasjonen se nærmere på oppstarts- og avslutningsforhold og på nødssituasjoner 
som med rimelighet kan forutses. Det skal videre tas hensyn til tidligere, nåværende og planlagte former for 
virksomhet.

Nyttige informasjonskilder ved gjennomføringen av vurderingen kan være tillatelser, relevante bestemmelser 
(f.eks. målbare grenser eller overvåking av forurensende stoffer), nasjonale handlingsplaner, lokale planer, 
overvåkingsregistre eller vitenskapelige studier. Reguleringsorganer, kunder og leverandører, miljøgrupper, handels- 
eller håndverksorganisasjoner, industrisammenslutninger, handelskamre og vitenskapelige institusjoner kan også gi 
nytting informasjon til støtte for vurderingen.

Tenk også på:

— Akkumulerte forurensende stoffer

— Klimaendring (drivhusgasser, nedbryting av ozonlaget)

— Forsuring av vann og jord

— Eutrofiering av vann og nitrogenmetning av jord

— Biologisk mangfold, press på områder med særlige bevaringsinteresser (f.eks. oppdeling av habitater)

— Innføring og spredning av fremmede organismer

— Virkninger av metaller

— Fotokjemiske oksidanter og ozon på bakkenivå

— Virkninger av (farlige) kjemiske stoffer, herunder persistente organiske forurensende stoffer

— Uheldig bruk av jord- og vannressurser

— Luft- og lydforurensning i byene

— Ikke-syklisk materialflyt, avfall og miljømessige reststoffer

______
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VEDLEGG IV

RETNINGSLINJER FOR MILJØKONTROLLØRER OM MILJØKONTROLL AV SMÅ OG 
MELLOMSTORE BEDRIFTER (SMBer), SPESIELT SMÅ OG SVÆRT SMÅ FORETAK

(Alle henvisninger til vedlegg gjelder vedleggene til forordning (EF) nr. 761/2001, med mindre annet er angitt)

1.  INNLEDNING

Det er et kjent problem at SMBer har vansker med å gjennomføre styringsordninger som ISO 9001, ISO 14001 og 
EMAS. Ordningene anses som altfor byråkratiske og tidkrevende. Problemet ligger ikke i å forstå kravene i disse 
styringsordningene, men i å kunne framskaffe de fysiske og økonomiske ressurser til å gjennomføre og vedlikeholde 
dem. Særlig problematisk er den tradisjonelle avhengigheten av kontrollert dokumentasjon som den eneste måten å vise 
at en styringsordning virker i samsvar med kravene til styringsordningene som er definert i standarder og forordninger. 
Vedlikehold av og kontroll med slike systemer er tidkrevende og passer ofte dårlig sammen med arbeidsmetodene i 
små foretak.

Små foretak kjennetegnes ved korte rapporteringslinjer, personale med flere funksjoner, opplæring på stedet og evnen 
til raskt å kunne tilpasse seg endringer. Oppgaven for miljøkontrolløren er å erkjenne styrker og svakheter i slike 
organisasjoner, og å utføre miljøkontrollen på en slik måte at den ikke legger unødige byrder på små organisasjoner. 
Disse retningslinjer er utformet for å kunne anvendes på små organisasjoner, og vil i noen tilfeller bare gjelde svært små 
foretak. Miljøkontrolløren bør bruke sin erfaring for å fastslå om disse retningslinjer kan anvendes på den organisasjon 
som blir kontrollert, med tanke på de ressurser som er tilgjengelige for organisasjonen. 

2.  DOKUMENTASJON

Hensikten med dokumentasjon i en styringsordning er å sikre at en organisasjon på en konsekvent måte kan utføre 
sin virksomhet i samsvar med sine mål. Skriftlige framgangsmåter kan derfor benyttes for å sikre at all virksomhet 
blir utført på en konsekvent måte, uansett hvem som utfører den. Dokumentasjon brukes også til å sørge for bevis 
for at bestemte tiltak er utført eller bestemte framgangsmåter er fulgt på riktig måte, f.eks. overvåkingsdata for å vise 
overholdelse av lovgivningen.

Ved miljøkontroll i SMBer, bør miljøkontrollører huske følgende:

— Ikke alle framgangsmåter må dokumenteres

 Muntlige framgangsmåter og opplæring på stedet benyttes ofte i små organisasjoner. Miljøkontrollørens oppgave 
er å finne bevis på at framgangsmåten fungerer.

 Eksempel: Ved et område kan det finnes en framgangsmåte for å sortere ulike typer avfall. To ting må bevises:

— at operatøren forstår hva vedkommende gjør,

— at avfallssortering virker i praksis.

— Framgangsmåtene bør være forholdsmessige

 Det bør tas hensyn til virksomhetens omfang og kompleksitet, arten av de tilknyttede miljøvirkningene og 
operatørenes kompetanse når det skal avgjøres om framgangsmåtene er tilstrekkelige. Enkle organisasjonskart, 
piktogrammer, notater og matriser kan ofte være mest effektivt. 

3. DOKUMENTKONTROLL

Formålet med dokumentkontroll er å sikre at de riktige dokumentene befinner seg hos dem som trenger dem. I sin 
enkleste form er alt dette krever en liste over dokumentene og hvem som skal ha dem. Kontrollen på at systemet virker, 
består rett og slett av å se om alle har de dokumentene de skal ha.
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Eksempel:

Framgangsmåte

Arbeidstaker
Innkjøp

Skriving av 
rapporter

Datainnsamling
Overvåking av 

utslipp
Organisering av 

reiser

Rev. 1 Rev. 2 Rev. 1 Rev. 2 Rev. 3

Arbeidstaker 1 X X 

Arbeidstaker 2 X 

Arbeidstaker 3 X 

Arbeidstaker 4 X 

Arbeidstaker 5 X 

For å kontrollere at dette stemmer, vil miljøkontrolløren for eksempel måtte se at arbeidstaker nr. 3 hadde og benyttet 
revisjon 1 av framgangsmåten for datainnsamling. 

4. BEVIS

Miljøkontrolløren skal til enhver tid være på utkikk etter objektive bevis på at ordningen fungerer, ikke overdrevne 
mengder papirarbeid. I små organisasjoner er det ofte enklere å kontrollere framgangsmåtens effektivitet ved å se på 
resultatene.

Eksempler

— Temperaturkontroll: 

 En miljøkontrollør trenger ikke kontrollere skriftlige framgangsmåter for å se om temperaturkontrollen var effektiv, 
forutsatt at registreringene var fullstendige og viste at kontrollen var innenfor effektive grenser. Miljøkontrolløren 
ville også måtte sikre at arbeidstakeren som har ansvar for dette, forstår prosessen. Dersom registreringene viser at 
kontrollkravene ikke er overholdt, bør organisasjonen kunne vise til effektive korrigerende tiltak.

— Gjenvinning: 

 En organisasjon som har en gjenvinningspolitikk, må vise at den har hensiktsmessig utstyr for dette (egne 
søppelbøtter for papir osv.), og at arbeidstakerne vet hvordan disse skal brukes. Dersom det er organisasjonens 
politikk å bare bruke gjenvunnet papir kan effektiviteten av dette vises ved merking av emballasjen til papiret som 
brukes. 

5.  RAPPORTER

Kravet om å offentliggjøre en miljøredegjørelse i henhold til EMAS bør ikke tolkes som et krav om å utarbeide og 
trykke en dyr og elegant rapport. Kravet er ment å sikre at interessenter blir informert om miljøprestasjonen til en 
organisasjon. Når det gjelder små organisasjoner er hovedmålgruppen vanligvis de som bor i nærheten av området, og 
en organisasjon kan eventuelt dele ut informasjon i form av fotokopier eller lignende. EMAS bør ikke oppleves som 
en unødvendig byrde for små foretak. 

6.  REVISJONER OG GJENNOMGÅELSE

I de fleste små foretak vil det være mulig å finne noen innad i organisasjonen som er tilstrekkelig uavhengig til å utføre 
revisjonen. I svært små organisasjoner («svært små foretak») er dette imidlertid kanskje umulig. Miljøkontrolløren 
kan eventuelt akseptere en alternativ løsning for å unngå at organisasjonen må ansette et eksternt selskap til å utføre 
revisjonen:



11.11.2004 Nr. 56/277EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— revisjoner utført av lokale håndverks-/handelskamre, SMB-organisasjoner eller andre lignende organisasjoner

— samarbeid mellom to eller flere svært små foretak på samme sted som deler ressurser og ekspertise for å utføre 
revisjonene

— at revisjonen kombineres med ledelsens gjennomgåelse for å spare tid og ressurser.

______________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 113/2002

av 23. januar 2002

om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte klassifikasjoner av utgifter etter formål(*)

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(1), sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2558/2001(2), 
særlig artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 inneholder referanse-
rammen 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 sammenlignbare resultater 
medlemsstatene imellom.

2) Den felles arbeidsgruppe for nasjonalregnskap 
(ISWGNA) har revidert og De forente nasjoner har i 
2000 offentliggjort reviderte klassifikasjoner av utgifter 
etter formål, særlig klassifikasjon av offentlige utgifter 

etter formål (COFOG), klassifikasjon av individuelt 
konsum etter formål (COICOP) og klassifikasjon av 
utgifter etter formål for ideelle organisasjoner (COPNI).

3) Klassifikasjonene i forordning (EF) nr. 2223/96 bør 
derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for De europeiske fellesskaps 
statististikkprogram(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg A «Det europeiske nasjonalregnskapssystem ENS 
1995» 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.

2004/EØS/56/27

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

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 21 av 24.1.2002, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 17/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 21.

(1) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1.
(2) EFT L 344 av 28.12.2001, s. 1. (3) EFT L 181 av 28.06.1989, s. 47.
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VEDLEGG

I vedlegg A til forordning (EF) nr. 2223/96 gjøres følgende endringer:

a) I kapittel 3 skal avsnitt 3.85 lyde:

«3.85. For varer og tjenester som leveres av offentlige enheter, er avgrensningen mellom individuelle og kollektive 
varer og tjenester trukket opp på grunnlag av Klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål (COFOG).

 Per konvensjon skal alt konsum i offentlig forvaltning under hvert av de følgende avsnittene behandles som 
individuelt konsum:

a) 7.1 Legemidler, medisinske apparater og medisinsk utstyr

 7.2 Polikliniske tjenester

 7.3 Sykehustjenester

 7.4 Folkehelseformål ellers

b) 8.1 Tjenester knyttet til fritid og sport

 8.2 Tjenester knyttet til kultur

c) 9.1 Førskoleutdanning og grunnskoleutdanning på første nivå

9.2 Grunnskoleutdanning på annet nivå og videregående utdanning 

9.3 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå

9.4 Høyere utdanning

9.5 Utdanning som ikke kan klassifiseres etter nivå

9.6 Tjenester knyttet til utdanning

d) 10.1 Sykdom og uførhet

 10.2 Alderdom

 10.3 Etterlatte

 10.4 Familie og barn

 10.5 Arbeidsløshet

 10.6 Bolig

 10.7 Sosial utstøting ikke ellers nevnt.

 Alternativt kan utgifter til individuelt konsum i offentlig forvaltning klassifiseres i henhold til COICOP 
hovedgruppe 14, som omfatter følgende grupper:

14.1 Bolig (tilsvarer gruppe 10.6 i COFOG)

14.2 Helsepleie (tilsvarer gruppe 7.1 til 7.4 i COFOG)

14.3 Kultur og fritid (tilsvarer gruppe 8.1 og 8.2 i COFOG)

14.4 Utdanning (tilsvarer gruppe 9.1 til 9.6 i COFOG)

14.5 Sosialomsorg (tilsvarer gruppe 10.1 til 10.5 og gruppe 10.7 i COFOG).

 Kollektivt konsum er den resterende del av konsum i offentlig forvaltning.

 I COFOG består det særlig av:

a) Alminnelig offentlig tjenesteyting (hovedgruppe 1)

b) Forsvar (hovedgruppe 2)

c) Opprettholdelse av lov og orden (hovedgruppe 3)

d) Næringsøkonomiske formål (hovedgruppe 4)

e) Miljøvern (hovedgruppe 5)

f) Boliger og nærmiljø (hovedgruppe 6)

g) Alminnelig forvaltning, lovgivning og regulering, spredning av allmenn informasjon og statistikk (alle 
hovedgrupper)

h) FoU (alle hovedgrupper).»
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b) I vedlegg IV «Klassifikasjoner og kontoer» gjøres følgende endringer:

i) Delen med overskriften «KLASSIFIKASJON AV INDIVIDUELT KONSUM ETTER FORMÅL (COICOP)» 
skal lyde:

 «KLASSIFIKASJON AV INDIVIDUELT KONSUM ETTER FORMÅL (COICOP)

 1. Matvarer og alkoholfrie drikkevarer

 1.1. Matvarer

 1.2. Alkoholfrie drikkevarer

 2. Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og narkotika

 2.1. Alkoholholdige drikkevarer

 2.2. Tobakksvarer

 2.3. Narkotika

 3. Klær og skotøy

 3.1. Klær

 3.2. Skotøy

 4. Bolig, lys og brensel

 4.1. Betalt husleie

 4.2. Beregnet husleie

 4.3. Vedlikehold og reparasjon av bolig

 4.4. Vannforsyning og andre tjenester knyttet til bolig

 4.5. Elektrisitet, gass og annet brensel

 5. Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo

 5.1. Møbler og boligutstyr, tepper og annet gulvbelegg

 5.2. Boligtekstiler

 5.3. Husholdningsapparater

 5.4. Glassvarer, dekketøy og kjøkkenutstyr

 5.5. Verktøy og utstyr for hus og hage

 5.6. Varer og tjenester for alminnelig vedlikehold av innbo

 6. Helsepleie

 6.1. Legemidler, medisinske apparater og medisinsk utstyr

 6.2. Polikliniske tjenester

 6.3. Sykehustjenester

 7. Transport

 7.1. Kjøp av kjøretøyer

 7.2. Drift og vedlikehold av transportmidler

 7.3. Transporttjenester

 8. Kommunikasjon

 8.1. Posttjenester

 8.2. Telefon- og telefaksutstyr

 8.3. Telefon- og telefakstjenester

 9. Fritid og kultur

 9.1. Audiovisuelt utstyr, fotografiutstyr og databehandlingsutstyr

 9.2. Andre større varige konsumvarer knyttet til fritid og kultur

 9.3. Andre gjenstander og annet utstyr knyttet til fritid, hager og kjæledyr

 9.4. Tjenester knyttet til fritid og kultur

 9.5. Aviser, bøker og papirvarer

 9.6. Pakketurer
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 10. Utdanning

 10.1. Førskoleutdanning og grunnskoleutdanning på første nivå

 10.2. Grunnskoleutdanning på annet nivå og videregående utdanning

 10.3. Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå

 10.4. Høyere utdanning

 10.5. Utdanning som ikke kan klassifiseres etter nivå

 11. Restauranter og hoteller

 11.1. Serveringsvirksomhet

 11.2. Overnattingsvirksomhet

 12. Andre varer og tjenester

 12.1. Personlig pleie

 12.2. Prostitusjon

 12.3. Personlige effekter i.e.n.

 12.4. Sosialomsorg

 12.5. Forsikring

 12.6. Finansielle tjenester i.e.n.

 12.7. Andre tjenester i.e.n.

 13. Utgifter til individuelt konsum i ideelle organisasjoner

 13.1. Bolig

 13.2. Helsepleie

 13.3. Kultur og fritid

 13.4. Utdanning

 13.5. Sosialomsorg

 13.6. Andre tjenester

 14. Utgifter til individuelt konsum i offentlig forvaltning

 14.1. Bolig

 14.2. Helsepleie

 14.3. Kultur og fritid

 14.4. Utdanning

 14.5. Sosialomsorg»

ii) Delen med overskriften «KLASSIFIKASJON AV OFFENTLIGE UTGIFTER ETTER FORMÅL (COFOG)» 
skal lyde:

 «KLASSIFIKASJON AV OFFENTLIGE UTGIFTER ETTER FORMÅL (COFOG)

 1. Alminnelig offentlig tjenesteyting

 1.1. Utøvende og lovgivende organer, skatte- og finansvesen, utenrikstjenesten

 1.2. Økonomisk bistand til utlandet

 1.3. Generelle tjenester

 1.4. Grunnforskning

 1.5. FoU innen alminnelig offentlig tjenesteyting

 1.6. Alminnelig offentlig tjenesteyting i.e.n.

 1.7. Offentlige gjeldstransaksjoner 

 1.8. Generelle overføringer mellom ulike forvaltningsnivåer

 2. Forsvar

 2.1. Militært forsvar

 2.2. Sivilforsvar

 2.3. Militær bistand til utlandet

 2.4. FoU innen forsvar

 2.5. Forsvar i.e.n.
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 3. Opprettholdelse av lov og orden

 3.1. Politi

 3.2. Brannvern

 3.3. Domstoler

 3.4. Fengselsvesen

 3.5. FoU innen opprettholdelse av lov og orden 

 3.6. Opprettholdelse av lov og orden i.e.n.

 4. Næringsøkonomiske formål

 4.1. Økonomi, handel og arbeidsmarked

 4.2. Jordbruk, skogbruk, fiske og jakt

 4.3. Brensel og energi

 4.4. Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

 4.5. Transport

 4.6. Kommunikasjon

 4.7. Andre næringer

 4.8. FoU innen næringsøkonomiske formål

 4.9. Næringsøkonomiske formål i.e.n.

 5. Miljøvern

 5.1. Avfallsbehandling

 5.2. Avløp og spillvann

 5.3. Forurensningsbekjempelse

 5.4. Landskapsvern og biologisk mangfold

 5.5. FoU innen miljøvern

 5.6. Miljøvern i.e.n.

 6. Boliger og nærmiljø

 6.1. Boligbygging

 6.2. By- og områdeutvikling

 6.3. Vannforsyning

 6.4. Veibelysning

 6.5. FoU innen boliger og nærmiljø

 6.6. Boliger og nærmiljø i.e.n.

 7. Helsepleie

 7.1. Legemidler, medisinske apparater og medisinsk utstyr

 7.2. Polikliniske tjenester

 7.3. Sykehustjenester

 7.4. Folkehelseformål ellers

 7.5. FoU innen helsepleie

 7.6. Helsepleie i.e.n.

 8. Fritid, kultur og religion

 8.1. Tjenester knyttet til fritid og sport

 8.2. Tjenester knyttet til kultur

 8.3. Kringkastings- og forlagsvirksomhet

 8.4. Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter

 8.5. FoU innen fritid, kultur og religion

 8.6. Fritid, kultur og religion i.e.n.
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 9. Utdanning

 9.1. Førskoleutdanning og grunnskoleutdanning på første nivå

 9.2 Grunnskoleutdanning på annet nivå og videregående utdanning

 9.3 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå

 9.4 Høyere utdanning

 9.5 Utdanning som ikke kan klassifiseres etter nivå

 9.6 Tjenester knyttet til utdanning

 9.7. FoU innen utdanning

 9.8. Utdanning i.e.n.

 10. Sosialomsorg

 10.1 Sykdom og uførhet

 10.2 Alderdom

 10.3 Etterlatte

 10.4 Familie og barn

 10.5 Arbeidsløshet

 10.6 Bolig

 10.7 Sosial utstøting i.e.n.

 10.8. FoU innen sosialomsorg

 10.9. Sosialomsorg i.e.n.»

iii) Etter delen med tittelen «KLASSIFIKASJON AV OFFENTLIGE UTGIFTER ETTER FORMÅL (COFOG)» 
innsettes følgende del:

 «KLASSIFIKASJON AV UTGIFTER ETTER FORMÅL FOR IDEELLE ORGANISASJONER (COPNI)

1. Bolig

1.0. Bolig

2. Helsepleie

2.1. Legemidler, medisinske apparater og medisinsk utstyr

2.2. Polikliniske tjenester

2.3. Sykehustjenester

2.4. Folkehelseformål ellers

2.5. FoU innen helsepleie

2.6. Andre helsetjenester

3. Fritid og kultur

3.1. Tjenester knyttet til fritid og sport

3.2. Tjenester knyttet til kultur

4. Utdanning

4.1. Førskoleutdanning og grunnskoleutdanning på første nivå

4.2 Grunnskoleutdanning på annet nivå og videregående utdanning

4.3 Utdanning mellom videregående nivå og universitets- og høyskolenivå

4.4 Høyere utdanning

4.5 Utdanning som ikke kan klassifiseres etter nivå

4.6 FoU innen utdanning

4.7. Andre utdanningstjenester

5. Sosialomsorg

5.1. Sosialomsorgstjenester

 5.2. FoU innen sosialomsorg
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6. Religion

6.0. Religion

7. Politiske partier, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner

7.1. Tjenester knyttet til politiske partier

7.2. Tjenester knyttet til arbeidstakerorganisasjoner

7.3. Tjenester knyttet til bransjeorganisasjoner

8. Miljøvern

8.1. Miljøverntjenester

8.2. FoU innenfor miljøvern

9. Tjenester i.e.n.

9.1. Tjenester i.e.n.

9.2. FoU innen tjenester i.e.n.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 1145/2002/EF

av 10. juni 2002

om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 129,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 
i traktaten(4), på grunnlag av det felles framlegget frå 
Forliksutvalet av 3. april 2002, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I artikkel 3 i traktaten er det fastsett at Fellesskapet 
i verksemda si skal fremje samordninga av 
sysselsetjingspolitikken i medlemsstatane med sikte på 
å gjere han meir effektiv ved at det vert utarbeidd ein 
samordna sysselsetjingsstrategi.

2) Under det ekstraordinære møtet til Det europeiske rådet 
i Luxembourg om sysselsetjing 20.–21. november 1997 
vart det fastlagt ein overordna sysselsetjingsstrategi 
— den europeiske sysselsetjingsstrategien — som 
inneber ei samordning av sysselsetjingspolitikken til 
medlemsstatane på grunnlag av felles retningslinjer for 
sysselsetjing (Luxembourg-prosessen), ei vidareføring 
og utvikling av ein samordna makroøkonomisk politikk 
og av ein verksam indre marknad, med sikte på å leggje 
grunnlaget for berekraftig vekst, ny dynamikk og eit 
tillitsskapande klima for å stimulere sysselsetjinga. Denne 
strategien omfattar òg ei meir systematisk mobilisering 
av all fellesskapspolitikk som skal fremje sysselsetjing, 
med omsyn til både politiske rammer og støttetiltak.

3) Under møtet sitt i Lisboa 23.–24. mars 2000 vedtok Det 
europeiske rådet at det skal vere eit nytt strategisk mål 
for Unionen å skipe ein konkurransedyktig og dynamisk 
kunnskapsbasert økonomi som gjer det mogleg med 
ein vedvarande økonomisk vekst med fleire og betre 
arbeidsplassar og større sosial utjamning, slik at det på 
nytt vert mogleg å skape vilkår for full sysselsetjing. 
For dette føremålet vart det fastlagt ei rekkje nye mål 
og nye standardverdiar for referansemåling, som vart 
tekne inn som del av ein ny, open metode for samordning 
på alle plan, noko som saman med ei sterkare leiar- og 
samordningsrolle for Det europeiske rådet vil sikre 
ei meir samanhengande strategisk styring og ei meir 
verksam overvaking av dei resultata som vert oppnådde. 
Vidare vart det oppmoda om at vurderinga halvvegs 
i Luxembourg-prosessen bør føre til auka innsats ved 
at retningslinjene for sysselsetjing vert tilførde meir 
konkrete mål, noko som kan knyte dei tettare saman med 
politikken på andre relevante område.

4) Den europeiske sysselsetjingsstrategien har ein særleg 
føremon ved at medlemsstatane samarbeider om sy
sselsetjingspolitikken, samstundes som dei har høve 
til å gjere dei vedtaka som er mest føremålstenlege 
for deira eigne særskilte tilhøve. Ein annan føremon 
er at medlemsstatane lærer av dei røynslene som er 
gjorde i andre medlemsstatar, m.a. når det gjeld å 
trekkje inn partane i arbeidslivet og lokale og regionale 
styresmakter.

5) Det europeiske rådet har fleire gonger fastlagt at det bør 
definerast og samlast inn statistikkar og indikatorar om 
sysselsetjinga og arbeidsmarknaden som er pålitelege og 
kan jamførast.

6) Rådsavgjerd 2000/98/EF av 24. januar 2000 om skiping av 
Sysselsetjingsutvalet(5) tek sikte på å fremje samordninga 
mellom medlemsstatane på området sysselsetjings- og 
arbeidsmarknadspolitikk.

7) Rådsavgjerd 98/171/EF av 23. februar 1998 om verksemda 
til Fellesskapet med omsyn til analyse, forsking og 
samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsom-
rådet(6), der verksemda på dette området vart fastsett, 
slutta å gjelde 31. desember 2000.

2004/EØS/56/28

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 170 av 29.6.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 18/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 22.

(1) TEF C 337 E av 28.11.2000, s. 242.
(2) TEF C 139 av 11.5.2001, s. 30.
(3) TEF C 144 av 16.5.2001, s. 30.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 14. februar 2001 (TEF C 276 av 1.10.2001, 

s. 53), felles haldning frå Rådet av 25. juni 2001 (TEF C 301 av 
26.10.2001, s. 14) og europaparlamentsavgjerd av 23. oktober 2001 (enno 
ikkje offentleggjord i TEF). Europaparlamentsavgjerd av 25. april 2002, og 
rådsavgjerd av 7. mai 2002.

(5) TEF L 29 av 4.2.2000, s. 21.
(6) TEF L 63 av 4.3.1998, s. 26.
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8) Denne avgjerda bør innehalde føresegner om vidareføring 
og utvikling av den verksemda som vart sett i verk på 
grunnlag av avgjerd 98/171/EF. Ved gjennomføringa 
av den verksemda som er fastsett ved denne avgjerda, 
bør Kommisjonen fullt ut ta omsyn til resultata av det 
programmet som vart gjennomført i medhald av avgjerd 
98/171/EF.

9) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

10) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
verksemda varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(2) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Fastsetjing av verksemda til Fellesskapet

Verksemda til Fellesskapet med omsyn til analyse, forsking 
og samarbeid mellom medlemsstatane på sysselsetjings- og 
arbeidsmarknadsområdet skal gjennomførast i tidsrommet 
1. januar 2002–31. desember 2006.

Artikkel 2

Prinsipp

1. Den verksemda som er nemnd i denne avgjerda, er 
den som har direkte samanheng med gjennomføringa av 
avdeling VIII i traktaten.

2. Verksemda skal medverke til å nå dei nye strategiske 
måla som vart fastsette av Det europeiske rådet i Lisboa, som 
på nytt skal gjere det mogleg for Fellesskapet å skape vilkår for 
full sysselsetjing.

Artikkel 3

Mål

1. Målet for denne verksemda er

a) å støtte ei samordna tilnærming til sysselsetjingspolitikken 
i Det europeiske fellesskapet innanfor det overordna målet 
om å auke sysselsetjingsprosenten, slik det vart fastsett av 
Det europeiske rådet i Lisboa,

b) å medverke til utviklinga av ein samordna strategi for 
sysselsetjing gjennom analyse av, overvaking av og 
støtte til tiltak som vert gjennomførde i medlemsstatane, 
samstundes som det vert teke omsyn til det ansvaret som 
medlemsstatane har på dette området,

c) å utvikle, følgje opp og evaluere den europeiske 
sysselsetjingsstrategien med særleg vekt på 
framtidsperspektivet,

d) å fremje samarbeidet mellom medlemsstatane når det gjeld 
analyse, forsking og overvaking av arbeidsmarknadspoliti
kken,

e) å identifisere best mogleg praksis og fremje utveksling og 
overføring av opplysningar og røynsler,

f) å utvikle tilnærminga til og innhaldet i den europeiske sys
selsetjingsstrategien, medrekna ulike former for samarbeid 
med partane i arbeidslivet og relevante lokale og regionale 
styresmakter, og

g) å gjennomføre ein aktiv opplysningspolitikk som stettar 
kravet frå ålmenta om klarleik, og som sannkjenner kor 
viktig det er å sikre at borgarane i Europa får fullgode 
opplysningar om alle sidene ved den europeiske syssel
setjingsstrategien. Dette kan særleg oppnåast gjennom 
målretta opplysningstiltak som skal auke det allmenne 
medvitet om den europeiske sysselsetjingsstrategien, og 
ved å gjere sysselsetjingspakken, medrekna dei nasjonale 
handlingsplanane for sysselsetjing og vurderingane av 
dei slik dei er lagde fram i den felles rapporten om 
sysselsetjing, tilgjengeleg for ålmenta, særleg gjennom 
bruk av Internett.

2. Analysen som vert gjord innanfor rammene av denne 
verksemda, skal i størst mogleg grad vere kjønnsspesifikk.

Artikkel 4

Fellesskapstiltak

1. Med omsyn til dei prinsippa som er fastlagde i artikkel 2, 
og med sikte på å nå dei måla som er nemnde i artikkel 3, skal 
fellesskapstiltaka omfatte følgjande typar verksemd:

a) analyse og vurdering av tendensar innanfor sysselsetjinga 
og av politiske rammevilkår; framtidsretta analysar 
av politikken på viktige område for Kommisjonen og 
medlemsstatane med sikte på vurdering av politiske val 
og for verknaden av fellesskapspolitikken; prognosar og 
forsking med omsyn til nye politiske spørsmål som vert 
reiste i samband med utviklinga av den samordna sysselse
tjingsstrategien,

b) støtte til det arbeidet som medlemsstatane gjer for å gje 
ei samanhengande og samordna vurdering av sine eigne 
nasjonale handlingsplanar for sysselsetjing, medrekna 
ulike måtar som partane i arbeidslivet og relevante lokale 
og regionale styresmakter har vore eller kan verte trekte 
inn på i samband med gjennomføringa av planane; ved 
utgangen av det første tidsrommet for gjennomføring 
av dei årlege retningslinjene for sysselsetjing skal det i 
samsvar med Luxembourg-prosessen gjerast ei særskild 
vurdering,

c) ei kvantitativ og kvalitativ vurdering av dei allmenne 
verknadene av den europeiske sysselsetjingsstrategien, 
medrekna ei effektivitetsvurdering av metoden som er nytta, 
og ein analyse av samanhengen mellom den europeiske 
sysselsetjingsstrategien og den overordna europeiske 
økonomiske politikken så vel som annan politikk,

(1) TEF L 29 av 4.2.2000, s. 21.
(2) TEF L 63 av 4.3.1998, s. 26.
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d) ei samanføring og utveksling av røynsler mellom 
medlemsstatane, medrekna fagfellevurdering, både når 
det gjeld søylene og dei særskilde retningslinjene, slik det 
er definert i dei årlege retningslinjene for sysselsetjing 
i medlemsstatane. Eit slikt utvida samarbeid vil hjelpe 
medlemsstatane til å utvikle sysselsetjingspolitikken sin i 
lys av dei røynslene som er gjorde,

e) overvaking av den europeiske sysselsetjingsstrategien i 
medlemsstatane, særleg gjennom Det europeiske senteret 
for observasjon av sysselsetjinga,

f) teknisk og vitskapleg arbeid som er naudsynt for å fremje 
utviklinga av felles kvantitative og kvalitative indikatorar, 
for å betre og utfylle statistikkane, for referansemåling av 
resultat og for å utveksle opplysningar om best mogleg 
praksis,

g) støtte til formannskapet for Rådet for Den europeiske 
unionen med sikte på å rette særleg merksemd mot prioriterte 
spørsmål innanfor den europeiske sysselsetjingsstrategien 
og mot særlege tilskipingar som er viktige på internasjonalt 
plan, eller som er av allmenn interesse for Fellesskapet og 
for medlemsstatane.

2. Innanfor ramma av den verksemda som er nemnd i 
nr. 1, vil det verte retta særleg merksemd mot personar som 
er vanskelegstilte av fleire ulike årsaker, og som difor er 
hemma når det gjeld aktiv deltaking på arbeidsmarknaden. 
Dessutan bør det gjerast tiltak for å integrere prinsippet om 
likestilling mellom kvinner og menn, særleg når det gjeld like 
høve for kvinner og menn i samband med sysselsetjing og 
på arbeidsmarknaden, og når det gjeld høvet til å kombinere 
arbeids- og familieliv.

3. Ved gjennomføringa av dei tiltaka som er nemnde i 
nr. 1, skal Kommisjonen ta omsyn til statistiske opplysningar, 
granskingar og prosjektrapportar som er utarbeidde 
av internasjonale organisasjonar, t.d. Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Den 
internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

4. Den verksemda som er nemnd i nr. 1, skal byggje på 
målet om å sikre eit høgt medvitsnivå om den europeiske 
sysselsetjingsstrategien på alle geografiske plan i Den 
europeiske unionen, slik at ålmenta og interessegruppene, 
t.d. partane i arbeidslivet, lokale og regionale styresmakter og 
andre viktige lokale aktørar, medrekna aktørar innanfor frivillig 
og ideelt arbeid, vert medvitne om korleis dei kan betre dei 
økonomiske og sosiale utsiktene for deira eigne lokalsamfunn 
og få hjelp og støtte slik at dei kan nå dette målet.

Den verksemda som tek sikte på å fremje samarbeid, best 
mogleg praksis og nyskapande tiltak, å betre kunnskapen, 
å utvikle utvekslinga av opplysningar og å evaluere dei 
røynslene som vert gjorde ved gjennomføringa av dei nasjonale 
handlingsplanane på alle plan, omfattar følgjande:

a) granskingar av alle nyskapande tiltak og tiltak som gjeld 
gjennomføringa av sysselsetjingsstrategien, òg på lokalt og 
regionalt plan,

b) utveksling av røynsler med sikte på å fremje best mogleg 
praksis, òg på lokalt og regionalt plan,

c) granskingar av tiltak som skal oppmuntre aktørane på 
lokalt og regionalt plan til å gjennomføre den europeiske 
sysselsetjingsstrategien,

d) spreiing av resultata frå dei førnemnde granskingane om 
gjennomføringa av den europeiske sysselsetjingsstrategie, 
òg på lokalt og regionalt plan.

Artikkel 5

Resultat

Resultata frå den verksemda som er nemnd i artikkel 4, skal 
nyttast eller offentleggjerast alt etter kva type verksemd det 
dreier seg om, medrekna

1. rapporten om sysselsetjing i Europa og andre publikasjonar, 
arbeidsdokument og rapportar som skal leggjast fram for 
Rådet, Kommisjonen og Sysselsetjingsutvalet, medrekna 
rapportar frå vurderinga av Luxembourg-prosessen slik det 
er nemnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b),

2. nasjonale seminar i samband med utarbeidinga av dei 
nasjonale handlingsplanane for sysselsetjing, seminar 
om sysselsetjingspolitikk eller tilrettelegging av viktige 
internasjonale tilskipingar om prioriterte emne eller emne 
av stor allmenn interesse,

3. bruk av Internett-tenester for spreiing av resultat 
(offentleggjering, diskusjonsgrupper og seminar på 
Internett) og som eit verktøy til å fremje samarbeid og 
utveksling av opplysningar.

Artikkel 6

Samanheng og komplementaritet

Kommisjonen skal gjere dei tiltaka som er nausynte for å sikre 
at det er samanheng og at overlapping kan unngåast mellom 
dei tiltaka som skal gjennomførast innanfor ramma av denne 
avgjerda, og andre nærskylde og aktuelle fellesskapsprogram 
og -initiativ. I samband med dette vil det verte lagt stor vekt 
på å vurdere både positive og negative resultat av alle dei 
tiltaka som får støtte innanfor ramma av slike nærskylde 
program og initiativ, og på å sikre at dei røynslene som 
vert gjorde innanfor éitt område, i aukande grad vert nytta i 
samband med verksemd på andre område. For dette føremålet 
skal Kommisjonen sikre at det finst interne samband med 
andre relevante fellesskapsprogram og –initiativ, og med dei 
desentraliserte organa.

Artikkel 7

Deltaking for tredjestatar

1. Den verksemda som kan vere open for deltaking for 
statane i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa, for 
Kypros, Malta og Tyrkia og for andre middelhavsstatar som 
samarbeider med Den europeiske unionen, skal fastleggjast 
innanfor rammene av tilhøvet mellom Den europeiske unionen 
og desse statane.
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2. Utgiftene til slik deltaking som er nemnd i nr. 1, skal berast 
anten av dei statane som det gjeld, eller av Fellesskapet over 
dei budsjettpostane som gjeld gjennomføring av samarbeids-, 
assosierings- eller partnarskapsavtaler med desse statane på det 
aktuelle området.

Artikkel 8

Gjennomføringstiltak

1. Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av denne 
avgjerda med omsyn til dei spørsmåla som er nemnde nedanfor, 
skal vedtakast etter framgangsmåten med forvaltingsutval som 
er nemnd i artikkel 9 nr. 2:

a) dei overordna retningslinjene for gjennomføring av 
verksemda og den årlege arbeidsplanen,

b) fordelinga av midlar mellom tiltaka,

c) framlegga frå Kommisjonen om utveljingskriterium for å 
få finansiell støtte,

d) kriteria for vurdering av verksemd som får slik støtte, og 
framgangsmåten for spreiing og overføring av resultata.

2. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld alle andre spørsmål, skal vedtakast 
etter framgangsmåten med rådgjevande utval som er nemnd i 
artikkel 9 nr. 3.

Artikkel 9

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd  
1999/468/EF, skal vere to månader.

3 Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 10

Samarbeid med andre utval

For å sikre at det er samanheng og komplementaritet mellom 
denne verksemda og andre tiltak som er nemnde i artikkel 6, 
skal Kommisjonen jamleg melde frå til det utvalet som er 
nemnt i artikkel 9, om andre relevante fellesskapstiltak. Når 
det er føremålstenleg, skal Kommisjonen skipe eit jamleg og 
strukturert samarbeid mellom dette utvalet og utval som er 
oppnemnde i samband med annan relevant politikk og andre 
relevante ordningar og tiltak.

Artikkel 11

Samband som skal skipast

Med atterhald for artikkel 8, 9 og 10 skal Kommisjonen skipe 
det sambandet som er naudsynt med Sysselsetjingsutvalet, for 
å sikre at dette utvalet jamleg og på høveleg måte får melding 
om gjennomføringa av den verksemda som er nemnd i denne 
avgjerda.

Innanfor ramma av den verksemda som er nemnd i denne 
avgjerda, skal Kommisjonen dessutan skipe det sambandet som 
er naudsynt, med Europaparlamentet og partane i arbeidslivet, 
og jamleg utveksle synspunkt med dei. For dette føremålet skal 
Kommisjonen gjere dei relevante opplysningane tilgjengelege 
for Europaparlamentet og partane i arbeidslivet. Kommisjonen 
skal melde frå til Sysselsetjingsutvalet og til det utvalet som 
er nemnt i artikkel 9, om synspunkta til Europaparlamentet og 
partane i arbeidslivet.

Artikkel 12

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av den 
fellesskapsverksemda som er nemnd i denne avgjerda, er 
55 millionar euro for tidsrommet 1. januar 2002–31. desember 
2006.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

3. Kommisjonen har høve til å nytte seg av så vel teknisk 
og/eller administrativ støtte, noko som både er til ymsesidig 
føremon for Kommisjonen og støttemottakarane, som av 
støtteutgifter.

Artikkel 13

Vurdering og rapportering

1. Kommisjonen skal identifisere ytingsindikatorar for 
verksemda, overvake dei mellombelse resultata som vert 
oppnådde og gjennomføre uavhengige vurderingar i det tredje 
året (etter halve tida) og tidleg i det siste året (etter avslutninga) 
av verksemda. I vurderingane skal det leggjast særleg vekt på 
kva resultat som er oppnådde og kor effektivt ressursane har 
vore nytta, og det skal gjevast tilrådingar med omsyn til vedtak 
om tilpassingar og eventuell lenging av verksemda.

2. Kommisjonen skal syte for at resultata av dei tiltaka 
som er gjorde, vert gjorde offentleg tilgjengelege saman med 
vurderingsrapportane.

3. I lys av vurderingane kan Kommisjonen gjere framlegg 
om lenging av verksemda.

4. Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet, 
Rådet, Økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet ein førebels 
rapport seinast 31. desember 2004 og ein sluttrapport seinast 
31. desember 2007. I rapportane skal Kommisjonen innarbeide 
opplysningar om fellesskapsfinansieringa innanfor ramma av 
verksemda og om samanhengen og komplementariteten med 
andre relevante program, tiltak og initiativ, og dessutan dei 
relevante resultata av vurderingane.
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Artikkel 14

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde den dagen ho vert kunngjord i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Utferda i Luxembourg, 10. juni 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. PIQUÉ I CAMPS

 President Formann

_________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSAVGJERD nr. 1786/2002/EF

av 23. september 2002

om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram på området folkehelse (2003-2008)(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 152,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 
i traktaten(4), på grunnlag av det felles framlegget frå 
Forliksutvalet av 15. mai 2002, og 

ut frå desse synsmåtane:

1) Fellesskapet har plikta seg til å fremje og betre helsa, 
førebyggje sjukdom og kjempe mot moglege trugsmål 
mot helsa med sikte på å redusere unaudsynleg 
høge sjukdomstal, for tidleg død og invalidiserande 
funksjonshemming. For å medverke til velferda til 
europeiske borgarar må Fellesskapet på ein samordna og 
samanhengande måte ta omsyn til borgarane sine når det 
gjeld helserisiko, og til forventingane deira om eit høgt 
nivå for helsevern. Difor må all fellesskapsverksemd 
som er knytt til helse, vere synleg og klar og gjere 
det mogleg for alle partar som det kjem ved, å verte 
høyrde og ta del på lik linje for å fremje betre kunnskap 
og kommunikasjon, og såleis gjere det mogleg for 
einskildpersonar å ta større del i avgjerder som gjeld 
helsa deira. I denne samanhengen bør det leggjast vekt 
på den retten borgarane i Fellesskapet har til å få enkle, 
klare og vitskapleg korrekte opplysningar om tiltak for å 
verne om helsa og førebyggje sjukdommar med sikte på 
å betre livskvaliteten.

2) Helse er eit prioritert område, og eit høgt nivå for 
helsevern bør sikrast i utarbeidinga og gjennomføringa 
av all fellesskapspolitikk og -verksemd. I medhald av 
artikkel 152 i traktaten skal Fellesskapet, i samsvar med 
nærleiksprinsippet, spele ei aktiv rolle innanfor denne 
sektoren ved å gjere tiltak som ikkje kan gjerast av dei 
einskilde medlemsstatane.

3) Innanfor ramma av innsatsen for folkehelsa som vart 
fastsett i kommisjonsmeldinga av 24. november 1993 om 
ramma for innsatsen for folkehelsa, vart det vedteke åtte 
handlingsprogram:

— europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 645/96/EF av 
29. mars 1996 om vedtaking av eit fellesskapshandlin
gsprogram for helsefremjande tiltak, helseopplysning, 
helseutdanning og helseopplæring i samband med 
innsatsen for folkehelsa (1996-2000)(5),

— europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 646/96/EF av 
29. mars 1996 om vedtaking av ein handlingsplan 
for kampen mot kreft i samband med innsatsen for 
folkehelsa (1996-2000)(6),

— europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 647/96/EF 
av 29. mars 1996 om vedtakelse av Fellesskapets 
handlingsprogram for forebygging av AIDS og visse 
andre smittsomme sykdommer i forbindelse med 
innsatsen for folkehelse (1996-2000)(7),

— europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 102/97/EF av 
16. desember 1996 om vedtaking av eit fellesskapsh
andlingsprogram for å førebyggje narkotikavanebruk 
innan ramma av innsatsen for folkehelsa (1996-
2000)(8),

2004/EØS/56/29

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 271 av 9.10.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 19/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 19 av 10.4.2003, s. 23.

(1) TEF C 337 E av 28.11.2000, s. 122, og C 240 E av 28.8.2001, s. 168.
(2) TEF C 116 av 20.4.2001, s. 75.
(3) TEF C 144 av 16.5.2001, s. 43.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 4. april 2001 (TEF C 21 av 24.1.2002, s. 161), 

felles haldning frå Rådet av 31. juli 2001 (TEF C 307 av 31.10.2001, s. 27) og 
europaparlamentsavgjerd av 12. desember 2001 (enno ikkje offentleggjord 
i TEF). Europaparlamentsavgjerd av 3. juli 2002 og rådsavgjerd av 26. juni 
2002. 

(5) TEF L 95 av 16.4.1996, s. 1. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr.  
521/2001/EF (TEF L 79 av 17.3.2001, s. 1).

(6) TEF L 95 av 16.4.1996, s. 9. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr.  
521/2001/EF.

(7) TEF L 95 av 16.4.1996, s. 16. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr.  
521/2001/EF.

(8) TEF L 19 av 22.1.1997, s. 25. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr.  
521/2001/EF.
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— europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1400/97/EF av 
30. juni 1997 om vedtaking av eit fellesskapshand
lingsprogram for helseovervaking innan ramma av 
innsatsen for folkehelsa (1997-2001)(1),

— europaparlaments- og rådsbeslutning nr.  
372/1999/EF av 8. februar 1999 om vedtakelse av 
Fellesskapets handlingsprogram for forebygging av 
skader innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen 
(1999-2003)(2),

— europaparlaments- og rådsbeslutning nr.  
1295/1999/EF av 29. april 1999 om vedtakelse 
av Fellesskapets handlingsprogram for sjeldne 
sykdommer innenfor rammen av innsatsen for 
folkehelsen (1999-2003)(3),

— europaparlaments- og rådsbeslutning nr.  
1296/1999/EF av 29. april 1999 om vedtakelse av 
Fellesskapets handlingsprogram for forurensnings-
betingede sykdommer innenfor rammen av innsatsen 
for folkehelsen (1999-2001)(4).

 Vidare vart europaparlaments- og rådsvedtak  
nr. 2119/98/EF av 24. september 1998 om opprettelse 
av et nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll 
med smittsomme sykdommer i Fellesskapet(5) vedteke. 
I medhald av dette vedtaket gjorde Kommisjonen 
22. desember 1999 vedtak nr. 2000/57/EF om systemet 
for tidleg varsling og reaksjon med omsyn til førebygging 
av og kontroll med smittsame sjukdommar(6).

4) Anna verksemd innanfor ramma av folkehelsa omfattar 
rådsrekommandasjon 98/463/EF av 29. juni 1998 om 
blod- og plasmagiveres egnethet og om masseundersøkelse 
av blod fra givere i Det europeiske fellesskap(7) og 
rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 
om begrensning av eksponering av allmennheten for 
elektromagnetiske felt (0 Hz-300 GHz)(8).

5) Rammene for innsatsen for folkehelsa vart reviderte i 
kommisjonsmeldinga av 15. april 1998 om utvikling av 
politikken for folkehelse i Det europeiske fellesskapet, 
der det gjekk fram at det er naudsynt med ein ny 
helsestrategi og eit nytt helseprogram på bakgrunn av 
dei nye føresegnene i traktaten, nye utfordringar og dei 
røynslene som er gjorde fram til no.

6) Kommisjonsmeldinga av 15. april 1998 vart helsa 
velkommen av Rådet i konklusjonane deira av 
 
 
  
 

 26. november 1998 om den framtidige ramma 
for fellesskapsinnsats på området folkehelse(9) og i 
rådsresolusjonen av 8. juni 1999(10), i fråsegna frå 
Økonomi- og sosialutvalet av 9. september 1998(11), i 
fråsegna frå Regionutvalet av 19. november 1998(12) og 
i europaparlamentsresolusjon A4-0082/99 av 12. mars 
1999(13), samstundes som det vart uttrykt støtte til synet 
på at innsatsen på fellesskapsplan bør fastleggjast i eit 
overordna program som skal gjelde i eit tidsrom på minst 
fem år, og som skal omfatte tre allmenne mål, nemleg 
betre informasjon med sikte på å fremje folkehelsa, 
snøggare reaksjon mot trugsmål mot helsa og handtering 
av avgjerande helsefaktorar gjennom helsefremjande 
tiltak og førebygging av sjukdom, med støtte av tiltak 
på tvers av sektorane og bruk av alle høvelege ordningar 
som er fastsette i traktaten.

7) I resolusjonen sin av 29. juni 2000 om oppfølging av Evora-
konferansen om avgjerande helsefaktorar meinte Rådet at 
dei aukande skilnadene i helsetilhøve og helseresultat 
mellom og innanfor medlemsstatane krev ein ny og 
samordna innsats på nasjonalt plan og fellesskapsplan, 
og uttrykte glede over at Kommisjonen har plikta seg 
til å gjere framlegg om eit nytt folkehelseprogram som 
skal innehalde særlege tiltak med sikte på å påverke 
avgjerande helsefaktorar gjennom helsefremjande tiltak 
og førebygging av sjukdom, støtta av politikk på tvers 
av sektorane, og var samd i at det bør byggjast opp eit 
høveleg kunnskapsgrunnlag på dette området, og at det 
difor må skipast eit effektivt helseovervakingssystem for 
dette føremålet. Rådet streka under kor viktig den nye 
fellesskapsstrategien for folkehelse er, som byggjer på 
dei tiltaka med omsyn til avgjerande helsefaktorar som er 
gjorde i dei eksisterande programma, særleg når det gjeld 
tobakk, kosthald og alkohol, og at det er viktig å ikkje 
berre sikre kontinuiteten med eksisterande tiltak, men òg 
å halde fram arbeidet med desse spørsmåla på ein fullt ut 
samanhengande og systematisk måte.

8) Rådet stadfestar på nytt konklusjonane sine av 
18. november 1999 om kamp mot bruk av tobakk, der 
det vert streka under at det må utviklast ein overordna 
strategi, og oppmoda m.a. Kommisjonen om å styrkje 
samarbeidet mellom helseområdet og politikken på andre 
område med sikte på å sikre eit høgt nivå for helsevern på 
desse områda.

9) Rådet vedtok 18. november 1999 samrøystes ein 
resolusjon om fremjing av mental helse.(1) TEF L 193 av 22.7.1997, s. 1. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr.  

521/2001/EF.
(2) TEF L 46 av 20.2.1999, s. 1.
(3) TEF L 155 av 22.6.1999, s. 1.
(4) TEF L 155 av 22.6.1999, s. 7. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 521/2001/EF.
(5) TEF L 268 av 3.10.1998, s. 1.
(6) TEF L 21 av 26.1.2000, s. 32.
(7) TEF L 203 av 21.7.1998, s. 14.
(8) TEF L 199 av 30.7.1999, s. 59.

(9) TEF C 390 av 15.12.1998, s. 1.
(10) TEF C 200 av 15.7.1999, s. 1.
(11) TEF C 407 av 28.12.1998, s. 21.
(12) TEF C 51 av 22.2.1999, s. 53.
(13) TEF C 175 av 21.6.1999, s. 135.
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10) Verdshelserapporten frå WHO for 2000 syner at dei 
fem mest alvorlege sjukdommane (målt i talet på 
helsejusterte leveår): 1) nevropsykiatriske sjukdommar, 
2) hjarte- og karsjukdommar, 3) vondarta svulstar, 
4) utilsikta skadar og 5) sjukdommar i andingsorgana. 
Infeksjonssjukdommar som t.d. HIV/aids, og resistens 
mot antimikrobielle stoff utgjer eit nytt trugsmål mot 
helsa til folk i Europa. Eit viktig mål med programmet 
vil vere å betre kunne identifisere dei mest alvorlege 
sjukdommane i Fellesskapet, og særleg dei avgjerande 
helsefaktorane.

11) Programmet bør medverke til utveksling av opplysningar 
om kvalitetsstandardar som vert fastsette på området 
folkehelse.

12) Det er særs viktig å samle inn, handsame og analysere 
data på fellesskapsplan for å kunne overvake folkehelsa 
på ein effektiv måte på fellesskapsplan, og for å oppnå 
objektive, pålitelege og samsvarande opplysningar som 
kan jamførast og utvekslast, og som kan gjere det 
mogleg for Kommisjonen og medlemsstatane å betre 
informasjonen til ålmenta og utarbeide strategiar, politikk 
og tiltak som er føremålstenlege for å oppnå eit høgt 
nivå for vern av menneskehelsa. For å gjere programmet 
fullstendig bør det òg takast omsyn til data frå den private 
sektoren. All relevant statistikk bør analyserast og delast 
inn etter kjønn. 

13) Fellesskapet og medlemsstatane rår over visse middel 
og ordningar med omsyn til informasjon og overvaking 
på området folkehelse. Det er difor naudsynt å sikre eit 
høgt nivå for samordning mellom tiltak og initiativ som 
er sette i verk av Fellesskapet og av medlemsstatane for å 
gjennomføre programmet, med sikte på å fremje samarbeid 
mellom medlemsstatane og å auke effektiviteten til 
eksisterande og framtidige nett på området folkehelse.

14) Det er særs viktig at Kommisjonen sikrar at det er 
effektivitet og samanheng med omsyn til tiltak og innsats 
innanfor programmet, både på mikro- og makronivå, og 
at samarbeidet mellom medlemsstatane vert fremja. Alle 
strukturelle ordningar som vert skipa under Kommisjonen 
for dette føremålet, bør ha til oppgåve å samle inn, 
overvake og vurdere data og utvikle overvakingsmetodar 
og eit grunnlag for snøgge og samordna reaksjonar mot 
helsetrugsmål. Slike strukturelle ordningar bør omfatte 
ein styrkt sentral ressurs som dei relevante institusjonane 
som medlemsstatane har peikt ut, har nært samarbeid 
med.

15) På grunnlag av kompetent og relevant sakkunne på 
området er det særleg naudsynt å sikre ei føremålstenleg 
og berekraftig samordning når det gjeld helseopplysning, 

med omsyn til verksemd i samband med fastsetjing 
av kor mykje informasjon som er naudsynt, utvikling 
av indikatorar, utveksling av data og opplysningar 
med og mellom medlemsstatane, og ei jamleg 
utvikling av databasar, analysar og vidare spreiing av 
opplysningar. Ei slik samordning bør òg sikrast med 
omsyn til snøgg reaksjon mot helsetrugsmål, verksemd 
i samband med epidemiologisk overvaking, utvikling 
av overvakingsmetodar, utveksling av opplysningar om 
retningslinjer og om tiltak, ordningar og framgangsmåtar 
for førebygging og kontroll.

16) Det er særs viktig at Kommisjonen gjennom høvelege 
strukturelle ordningar sikrar at tiltak og innsats som er 
omfatta av programmet, er effektive og samanhengande, 
og at samarbeid mellom medlemsstatane vert fremja. For 
at slike strukturelle ordningar skal verke på ein harmonisk 
og effektiv måte, er det viktig å skipe eit varig samarbeid 
med helsestyresmaktene i medlemsstatane, samstundes 
som ansvaret til medlemsstatane vert respektert.

17) Kommisjonen bør eventuelt gjere fleire framlegg om 
kva slags strukturelle ordningar som trengst for å 
gjennomføre folkehelsestrategien, særleg med omsyn til 
helseovervaking og snøgg reaksjon mot helsetrugsmål.

18) Det overordna målet med folkehelseprogrammet er å 
medverke til å oppnå eit høgt nivå for fysisk og mental 
helse og velferd og dessutan større likskap på området 
helse i heile Fellesskapet, ved at det vert gjort ein innsats 
for å betre folkehelsa og førebyggje sjukdommar og 
lidingar hjå menneske og førebyggje kjelder til helsefare 
med sikte på å kjempe mot helsesvikt og for tidleg død, 
samstundes som det vert teke omsyn til kjønn og alder. 
For å nå dette målet bør tiltaka byggjast på kravet om 
å auke den pårekna levetida utan funksjonshemming 
eller sjukdom, fremje livskvaliteten og redusere dei 
økonomiske og sosiale følgjene av sjukdommen til eit 
minstemål, og på den måten redusere dei ulikskapane 
som er knytte til helse, samstundes som det vert teke 
omsyn til den regionale tilnærminga til helsespørsmål. 
Helsefremjande tiltak som er retta mot dei alvorlegaste 
sjukdommane, bør prioriterast. Programmet bør støtte 
utviklinga av ein integrert helsestrategi på tvers av 
sektorane for å sikre at politikken og innsatsen til 
Fellesskapet medverkar til å verne og fremje helsa.

19) For å nå dette målet bør det i programmet takast omsyn til 
kor viktig det er med utdanning, opplæring og utvikling 
av nett.
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20) I traktaten er det fastsett at det skal sikrast eit høgt nivå for 
vern av menneskehelsa i utarbeidinga og gjennomføringa 
av all fellesskapspolitikk og -verksemd. Det bør skipast eit 
sterkt samband mellom all fellesskapspolitikk som verkar 
inn på helsa, og fellesskapsstrategien for folkehelsa. Ei 
prioritert oppgåve innanfor folkehelseprogrammet vil vere 
å utvikle kriterium og metodar for å vurdere framlegg til 
tiltak og korleis dei skal gjennomførast. Ved utarbeidinga 
av tiltak som skal gjerast innanfor ramma av programmet 
og av strategiane og innsatsen som er felles med andre 
fellesskapsprogram og annan fellesskapsinnsats som er 
relevant, bør det sikrast at helseaspektet vert innarbeidd i 
slik fellesskapspolitikk og -innsats, som må byggje på ein 
politikk som går på tvers av sektorane.

21) For å nå det overordna målet og dei allmenne måla med 
programmet må medlemsstatane samarbeide effektivt og 
fullt ut ta del i gjennomføringa av fellesskapstiltaka, i 
tillegg til at institusjonar, samanslutningar, organisasjonar 
og organ på helseområdet og heile ålmenta tek del. 
For å sikre ein varig og effektiv bruk av eksisterande 
investeringar og kapasitet i Fellesskapet bør eksisterande 
fellesskapsnett og nasjonale nett nyttast for å samle 
sakkunne og røynsler frå medlemsstatane med omsyn til 
effektive metodar for gjennomføring av helsefremjande 
og helseførebyggjande tiltak og med omsyn til 
kvalitetskriterium. Det bør sikrast ein dialog med alle dei 
viktigaste partnarane som arbeider for å betre folkehelsa, 
og kunnskapen deira bør leggjast inn i ein kunnskapsbase 
på fellesskapsplan som er effektiv og gjev høve til 
innsyn. Organ og ikkje-statlege organisasjonar som 
arbeider innanfor helseområdet, bør samarbeide gjennom 
høvelege ordningar som t.d. helseforum. 

22) I samsvar med nærleiksprinsippet og prinsippet om 
rimeleg samhøve, som er fastsette i artikkel 5 i traktaten, 
bør fellesskapstiltak i samband med saker som ikkje høyrer 
inn under einekompetansen til Fellesskapet, t.d. tiltak 
som gjeld folkehelse, setjast i verk av Fellesskapet berre 
dersom dei på grunn av omfanget sitt eller verknadene 
sine kan gjennomførast betre på fellesskapsplan. Måla 
med programmet kan ikkje nåast på ein tilstrekkeleg 
måte av medlemsstatane fordi dei er så samansette og 
tverrnasjonale og på grunn av mangelen på fullstendig 
kontroll på medlemsstatsplan over dei faktorane som 
verkar inn på helsa, og difor bør programmet støtte og 
utfylle den innsatsen og dei tiltaka som vert gjorde av 
medlemsstatane. Programmet kan tilføre ein vesentleg 
tilleggsverdi til helsefremjande tiltak og helsetenester i 
Fellesskapet gjennom støtte til strukturar og program som 
aukar kompetansen hjå einskildpersonar, institusjonar, 
samanslutningar, organisasjonar og organ på helseområdet 

ved å lette utvekslinga av røynsler og beste praksis, og ved 
å skape eit grunnlag for ein felles analyse av dei faktorane 
som verkar inn på folkehelsa. Programmet kan òg ha 
ein tilleggsverdi i tilfelle trugsmål mot folkehelsa som 
går over landegrensene, som t.d. infeksjonssjukdommar 
eller ureining av miljøet eller av næringsmiddel, i den 
grad dei krev felles strategiar og tiltak. Programmet vil 
gjere det mogleg for Fellesskapet å medverke til å stette 
dei pliktene det har på området folkehelse i medhald av 
traktaten, samstundes som ansvaret til medlemsstatane 
med omsyn til organisering og yting av helsetenester fullt 
ut vert respektert. Denne avgjerda går ikkje lenger enn 
det som er naudsynt for å nå desse måla.

23) Dei tiltaka som er gjorde innanfor ramma av dette 
programmet, støttar helsestrategien til Fellesskapet og 
tilfører ein tilleggsverdi ved å stette ei rekkje krav som 
følgjer av vilkår og strukturar som fellesskapstiltak på 
andre område har ført med seg, ved å rette seg mot ny 
utvikling, nye trugsmål og nye problem som Fellesskapet 
vil vere betre i stand til å verne borgarane sine mot, ved 
å samle den verksemda som er utførd relativt isolert og 
med avgrensa verknad på nasjonalt plan, og utfylle slik 
verksemd for å oppnå positive resultat for borgarane i 
Fellesskapet, og ved å medverke til å styrkje solidariteten 
og utjamninga i Fellesskapet. Den nye helsestrategien 
og handlingsprogrammet for folkehelsa bør gjere det 
mogleg å tryggje interessene til borgarane på ein betre 
måte i fellesskapspolitikken på helseområdet.

24) For å sikre at tiltak på ein effektiv måte kan rettast mot 
generelle helsespørsmål og -trugsmål i samarbeid med 
annan fellesskapspolitikk og anna fellesskapsverksemd, 
samstundes som dobbeltarbeid vert unngått, bør 
programmet gjere det mogleg å gjennomføre felles tiltak 
i samordning med andre liknande fellesskapsprogram 
og -tiltak. Ein aktiv bruk av annan fellesskapspolitikk, 
som t.d. strukturfond og sosialpolitikk, kan påverke 
helsefaktorane på ein positiv måte.

25) For at gjennomføringa av tiltaka og innsatsen skal 
verte effektiv, og for å oppnå den ønskte verknaden av 
programmet, må det vere mogleg å jamføre dei dataa som 
er samla inn. Kompatibilitet og samverknadsevne mellom 
systema og netta for utveksling av opplysningar og data 
for fremjing av folkehelsa er òg svært viktig, og det bør 
gjerast ein endå større innsats for å verkeleggjere desse 
måla. Det er særs viktig at opplysningar vert utveksla på 
grunnlag av kompatible data som kan jamførast.
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26) Generelt bør tiltaka og innsatsen innanfor ramma av 
programmet ta omsyn til utviklinga av ny teknologi og 
bruk av informasjonsteknologi, og det bør særleg vere ei 
nær samordning med dei planane som er utarbeidde og 
gjennomførde på området folkehelse under det integrerte 
handlingsprogrammet for eit elektronisk Europa (e-
Europa) og andre relevante program, samstundes som 
overlapping må unngåast og det må sikrast lik tilgang til 
helseopplysningar.

27) Under møtet sitt i Feira i juni 2000 godkjende Det 
europeiske rådet handlingsplanen «e-Europa 2002 — eit 
informasjonssamfunn for alle», som under kapittelet 
«Helse på nettet» oppmodar medlemsstatane om 
å utarbeide ein infrastruktur med brukarvennlege, 
godkjende og samverkande system for helseutdanning, 
sjukdomsførebygging og lækjarhjelp. Det er viktig at 
den nye informasjonsteknologien vert nytta til å gjere 
helseopplysningane mest mogleg tilgjengelege for 
borgarane.

28) Ved gjennomføringa av programmet bør det gjerast full 
nytte av dei relevante resultata frå fellesskapsprogramma 
for forsking, som støttar forskinga på dei områda som 
programmet omfattar.

29) Det bør takast omsyn til dei røynslene som er gjorde 
gjennom ulike pakter på området folkehelse.

30) Ved gjennomføringa av fellesskapsprogrammet må alt 
relevant regelverk som gjeld vern av personopplysningar 
stettast, og det må innførast system som sikrar 
fortruleg handsaming og tryggleik når det gjeld slike 
opplysningar.

31) Programmet bør vare i seks år, slik at det vert nok tid til 
å gjennomføre tiltaka og nå dei måla som er fastsette.

32) Det er viktig at Kommisjonen syter for at programmet 
vert gjennomført i nært samarbeid med medlemsstatane. 
For å få vitskaplege data og råd for gjennomføringa av 
programmet er det ønskjeleg å samarbeide med forskarar 
og sakkunnige på internasjonalt plan. 

33) Det bør sikrast samanheng og komplementaritet 
mellom tiltak som skal gjennomførast innanfor ramma 
av programmet, og tiltak som er planlagde eller 
gjennomførde i medhald av annan politikk eller anna 
verksemd, særleg i lys av kravet om å sikre eit høgt nivå 
for vern av folkehelsa i utarbeidinga og gjennomføringa 
av all fellesskapspolitikk og -verksemd

34) Det er naudsynt å sikre eit nært samarbeid og 
samråd med fellesskapsorgan som er ansvarlege for 
risikovurdering, overvaking og forsking på områda fôr- og 
næringsmiddeltryggleik, miljøvern og produkttryggleik.

35) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert i 
punkt 33 i den tverrinstitusjonelle avtala av 6. mai 1999 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(1). Den 
finansielle ramma bør vere i samsvar med krava i og måla 
for programmet.

36) Finansiering gjennom annan fellesskapspolitikk av felles 
innsats innanfor ramma av programmet kjem i tillegg til 
den finansielle ramma som er fastsett for programmet.

37) Det er viktig at ressursane kan fordelast og verksemda 
tilpassast, samstundes som det vert teke omsyn til kravet 
om innsyn og kriteria for utveljing og klassifisering av 
prioriterte oppgåver etter kor stor risikoen er eller etter 
forventingane med omsyn til verknad, til resultata av 
vurderinga, til interessene til ålmenta, til tilgjengelege 
tiltak eller potensialet for utvikling av slike, til 
nærleiksprinsippet, til tilleggsverdi og til innverknad på 
andre sektorar. Det må likevel haldast ved lag ei jamvekt 
mellom dei tre måla for programmet, samstundes som 
budsjettmidlane vert jamnt fordelte mellom dei.

38) Praktiske tiltak er viktige for å nå måla i programmet. 
Difor bør det ved gjennomføringa av programmet og 
fordelinga av midlar strekast under kor viktige dei 
praktiske tiltaka er.

39) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, skal vedtakast 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(2).

40) Avtala om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(EØS-avtala) inneheld føresegner om eit utvida 
samarbeid på området folkehelse mellom på den eine 
sida Det europeiske fellesskapet og medlemsstatane i 
EF, og på den andre sida dei statane i Det europeiske 
frihandelssambandet (EFTA) som tek del i Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EFTA-
EØS-statane). Programmet bør opnast for deltaking 
for dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa i 
samsvar med dei vilkåra som er fastsette i dei europeiske 
avtalene, i tilleggsprotokollane deira og i avgjerdene til 
dei høvesvise assosieringsråda, for Kypros på grunnlag 
av tilleggsløyvingar i samsvar med dei framgangsmåtane 
som skal avtalast med denne staten, og for Malta og 
Tyrkia på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar med 
føresegnene i traktaten.

(1) TEF C 172 av 18.6.1999, s. 3.
(2) TEF C 184 av 17.7.1999, s. 23.
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41) Søkjarstatane bør trekkjast aktivt med i utarbeidinga og 
gjennomføringa av programmet, og det bør vurderast 
å fastleggje ei strategisk tilnærming til helse i desse 
statane, og særleg til dei særskilte problema som dei har. 

42) Når nye statar vert tilmelde, skal Kommisjonen utarbeide 
ein rapport om kva følgjer desse tilmeldingane har for 
programmet.

43) Det bør oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar og 
dei rette internasjonale organisasjonane på helseområdet, 
særleg WHO, Europarådet og OECD, ikkje berre med 
omsyn til innsamling og analyse av data (medrekna 
indikatorar), men òg når det gjeld helsefremjande tiltak på 
tvers av sektorane for å sikre lønsemd, unngå overlapping 
av tiltak og program og styrkje samverknad og samspel, 
samstundes som det vert teke særleg omsyn til særskilde 
samarbeidsordningar, som t.d. samarbeidet mellom WHO 
og Kommisjonen.

44) For å auke verdien til og verknadene av programmet bør 
tiltaka underleggjast jamleg overvaking og vurdering, 
medrekna uavhengig ekstern vurdering av dei tiltaka 
som er gjennomførde. Det bør vere mogleg å tilpasse 
eller endre programmet i lys av desse vurderingane 
og den utviklinga som kan finne stad innanfor ramma 
av fellesskapstiltak på helseområdet og tilhøyrande 
område. Europaparlamentet bør få melding om dei årlege 
arbeidsplanane som skal utarbeidast av Kommisjonen.

45) Fellesskapshandlingsprogrammet på området folkehelse 
byggjer på verksemda og dei åtte programma innanfor 
den tidlegare ramma, i tillegg til arbeidet til nettet for 
epidemiologisk overvaking av og kontroll med smittsame 
sjukdommar i Fellesskapet, og fører vidare alle mål og 
tiltak innanfor ramma av denne innsatsen i form av ein 
overordna og integrert helsestrategi. Avgjerdene om 
desse åtte programma er omfatta av det nye programmet, 
og bør difor opphevast med verknad frå 31. desember 
2002 —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Fastsetjing av programmet

1. Ved denne avgjerda vert det fastsett eit program for 
fellesskapsinnsats på området folkehelse, heretter kalla 
«programmet».

2. Programmet skal gjennomførast i tidsrommet 1. januar 
2003–31. desember 2008. 

Artikkel 2

Overordna og allmenne mål

1. Programmet, som skal utfylle den nasjonale politikken, 
skal ta sikte på verne menneskehelsa og betre folkehelsa.

2. Dei allmenne måla i programmet er

a) å betre informasjonen og kunnskapen med sikte på å 
fremje folkehelsa,

b) å styrkje av evna til snøgge og samordna reaksjonar mot 
helsetrugsmål,

c) å fremje helse og førebyggje sjukdom ved å rette 
merksemd mot helsefaktorar i samband med all politikk og 
verksemd.

3. Programmet skal såleis medverke til

a) å sikre eit høgt nivå for vern av menneskehelsa ved 
utforminga og gjennomføringa av all fellesskapspolitikk og 
-verksemd gjennom fremjing av ein integrert helsestrategi 
på tvers av sektorane,

b) å motverke ulikskapar på helseområdet,

c) å oppmuntre til samarbeid mellom medlemsstatane på dei 
områda som høyrer inn under artikkel 152 i traktaten. 

Artikkel 3

Fellesskapstiltak og -verksemd

1. Dei allmenne måla som er fastsette i artikkel 2, skal 
stettast ved hjelp av dei tiltaka som er førde opp i vedlegget.

2. Desse tiltaka skal gjennomførast i nært samarbeid med 
medlemsstatane gjennom støtte til tverrgåande verksemd, som 
kan nyttast til å gjennomføre alle eller delar av tiltaka, og som 
eventuelt kan kombinerast. Denne verksemda omfattar:

a) Verksemd i samband med system for overvaking og snøgg 
reaksjon:

 i) nettverksverksemd som vert gjennomførd ved hjelp av 
dei strukturane som er fastlagde av medlemsstatane, 
og anna verksemd som er av interesse for Fellesskapet 
med sikte på å overvake folkehelsa og stille til rådvelde 
nasjonale opplysningar og data på fellesskapsplan for å 
støtte måla i programmet,

 ii) verksemd for å motkjempe helserisiko, medrekna 
alvorlege sjukdommar, og reagere mot uventa 
hendingar, gjere det mogleg å utføre granskingar og 
samordne reaksjonar,

iii) førebuing, skiping og drift av høvelege strukturelle 
ordningar for samordning og integrering av 
nett for helseovervaking og snøgg reaksjon mot 
helsetrugsmål,

iv) utvikling av høvelege bindeledd mellom dei tiltaka 
som gjeld system for overvaking og snøgg reaksjon.
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b) Verksemd i samband med helsefaktorar:

 utarbeiding og gjennomføring av helsefremjande 
og sjukdomsførebyggjande verksemd innanfor all 
fellesskapspolitikk, som eventuelt òg omfattar deltaking 
av ikkje-statlege organisasjonar, nyskapande prosjekt eller 
forsøksprosjekt og nett mellom nasjonale institusjonar og 
verksemd på nasjonalt plan.

c) Verksemd i samband med regelverk:

 i) førebuande arbeid med sikte på utarbeiding av 
fellesskapsrettsakter på området folkehelse,

 ii) vurdering av korleis fellesskapsregelverket verkar 
inn på helsa,

 iii) samordning av haldninga til Fellesskapet og 
medlemsstatane i forum der helsespørsmål vert 
drøfta.

d) Verksemd i samband med samråd, kunnskap og 
informasjon:

 i) utarbeiding og formidling av helseopplysningar 
og helsekunnskap, medrekna statistikk, rapportar, 
granskingar, analysar og rådgjeving om spørsmål 
som er av felles interesse for Fellesskapet og 
medlemsstatane, til dei rette styresmaktene i 
medlemsstatane, til personell i helsesektoren og i 
andre sektorar og eventuelt til andre partar som det 
gjeld, og til ålmenta,

 ii) informasjon og samråd om helse og helserelaterte 
spørsmål på fellesskapsplan, med deltaking av alle 
partar som det kjem ved, som t.d. pasientforeiningar, 
helsepersonell, pleiepersonell, fagforeiningar, partane 
i arbeidslivet og ikkje-statlege organisasjonar på 
området folkehelse,

 iii) utveksling av røynsler og opplysningar om 
helserelaterte spørsmål mellom Fellesskapet 
og dei rette styresmaktene og organisasjonane i 
medlemsstatane,

 iv) fremjing av utdanning og yrkesretta opplæring 
på området folkehelse som er relevant for måla i 
programmet,

 v) utvikling og vedlikehald av nett for utveksling av 
opplysningar om beste praksis på området folkehelse 
og om kor effektiv helsepolitikken er,

 vi) innsamling av vitskaplege data og råd frå forskarar 
og sakkunnige på høgt nivå,

 vii) støtte til og fremjing av verksemda til Fellesskapet 
og medlemsstatane med omsyn til god praksis og 
fullgode retningslinjer for folkehelse på grunnlag av 
vitskaplege data.

e) Fremjing av samordning på europeisk plan av ikkje-statlege 
organisasjonar som utviklar verksemd som har prioritet 
innanfor ramma av programmet. Dei kan arbeide anten 
aleine eller i form av fleire samordna samanslutningar.

Artikkel 4

Felles strategiar og tiltak

For å sikre eit høgt nivå for vern av menneskehelsa i 
utarbeidinga og gjennomføringa av all fellesskapspolitikk 
og -verksemd, kan måla i programmet gjennomførast som 
felles strategiar og felles tiltak ved at det vert skipa bindeledd 
mellom relevante fellesskapsprogram og -tiltak, særleg på 
områda forbrukarvern, sosialomsorg, helse og tryggleik 
på arbeidsplassen, sysselsetjing, forsking og teknologisk 
utvikling, den indre marknaden, informasjonssamfunn og 
informasjonsteknologi, statistikk, landbruk, utdanning, 
transport, industri og miljø, og tiltak som vert gjennomførde 
av Det felles forskingssenteret og relevante fellesskapsorgan 
som det vert oppmuntra til samarbeid med.

Artikkel 5

Gjennomføring av programmet

1. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatane 
syte for at dei tiltaka som er førde opp i programmet, vert 
gjennomførde i samsvar med føresegnene i artikkel 9, og sikre 
ei harmonisk og balansert gjennomføring av programmet.

2. For å lette gjennomføringa skal Kommisjonen, gjennom 
høvelege strukturelle ordningar og i nært samarbeid med 
medlemsstatane, sikre samordning og integrering av nett for 
helseovervaking og snøgg reaksjon mot helsetrugsmål.

3. Kommisjonen og medlemsstatane skal gjere høvelege 
tiltak innanfor dei høvesvise ansvarsområda sine for å syte 
for at programmet vert gjennomført på ein effektiv måte, og 
for å utvikle ordningar på fellesskaps- og medlemsstatsplan 
for å nå måla i programmet. Dei skal syte for at det vert gjeve 
tilstrekkeleg informasjon om tiltak som får støtte gjennom 
programmet, og at det vert størst mogleg deltaking i dei 
tiltaka som skal gjennomførast gjennom lokale og regionale 
styresmakter og ikkje-statlege organisasjonar.

4. Kommisjonen skal, i nært samarbeid med medlemsstatane, 
leggje vinn på å sikre at data og opplysningar kan jamførast, 
og dersom det er mogleg, at systema og netta for utveksling 
av helsedata og helseopplysningar er kompatible og 
samverkande.

5. Under gjennomføringa av programmet skal Kommisjonen 
i samarbeid med medlemsstatane syte for at alt relevant 
regelverk som gjeld vern av personopplysningar, vert stetta, 
og at det eventuelt vert innført ordningar som sikrar fortruleg 
handsaming og tryggleik når det gjeld slike opplysningar.

6. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatane 
syte for at det er overlapping mellom dei tiltaka som er gjorde 
innanfor ramma av dei folkehelseprogramma som er vedtekne 
ved dei avgjerdene som er nemnde i artikkel 13, og som er ein 
del av dei prioriteringane som er fastsette i dette programmet, 
og dei tiltaka som skal gjennomførast i medhald av dette 
programmet.
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Artikkel 6

Samanheng og komplementaritet

Kommisjonen skal syte for at det er samanheng og 
komplementaritet mellom tiltak som skal gjennomførast 
innanfor ramma av programmet, og dei som skal gjennomførast 
i medhald av annan fellesskapspolitikk eller anna 
fellesskapsverksemd, medrekna den politikken som er nemnd i 
artikkel 4. Kommisjonen skal m.a. velje ut dei framlegga som 
er særleg relevante for måla og tiltaka i programmet, og melde 
frå til det utvalet som er nemnt i artikkel 9, om korleis det vert 
teke omsyn til helsespørsmål i desse framlegga og korleis dei 
er venta å verke inn på helsa.

Artikkel 7

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet 
er 312 millionar euro for det tidsrommet som er nemnt i 
artikkel 1.

Utgifter til fagleg og administrativ støtte i samband med 
dei strukturelle ordningane som er nemnde i artikkel 3 nr. 2 
bokstav a) iii) og til verksemd i samband med dette, skal 
dekkjast av det samla budsjettet til programmet.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

Artikkel 8

Gjennomføringstiltak

1. Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av denne 
avgjerda med omsyn til dei emna som er nemnde nedanfor, 
skal vedtakast etter den framgangsmåten med forvaltingsutval 
som er nemnd i artikkel 9 nr. 2:

a) den årlege arbeidsplanen for gjennomføring av tiltaka i 
programmet, der det er fastsett kva prioriteringar og tiltak 
som skal gjerast, medrekna tildeling av ressursar,

b) dei nærmare reglane, kriteria og framgangsmåtane for 
utveljing og finansiering av tiltaka i programmet,

c) dei nærmare reglane for gjennomføring av dei felles 
strategiane og tiltaka som er nemnde i artikkel 4,

d) dei nærmare reglane for vurdering av programmet som er 
nemnde i artikkel 12,

e) dei nærmare reglane for førebuing av strukturelle ordningar 
for samordning av helseovervaking og snøgg reaksjon mot 
helsetrugsmål,

f) dei nærmare reglane for oversending, utveksling og 
formidling av opplysningar og for snøgg reaksjon mot 
helsetrugsmål innanfor ramma av programmet, med 
atterhald for dei gjennomføringstiltaka som er gjorde i 
medhald av vedtak nr. 2119/98/EF.

2. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld alle andre spørsmål, skal vedtakast etter 
den framgangsmåten med rådgjevande utval som er nemnd i 
artikkel 9 nr. 3.

Artikkel 9

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF gjelde, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere to månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 10

Deltaking for EFTA-EØS-statane, dei assosierte statane i 
Sentral- og Aust-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia

Programmet er ope for deltaking for

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i EØS-avtala,

b) dei assosierte statane i Sentral- og Aust-Europa i samsvar 
med dei vilkåra som er fastlagde i dei europeiske avtalene, i 
tilleggsprotokollane deira og i avgjerdene til dei høvesvise 
assosieringsråda,

c) Kypros på dei same vilkåra som gjeld for EFTA-EØS-
statane, på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar med dei 
framgangsmåtane som skal avtalast med denne staten,

d) Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar 
med føresegnene i traktaten.

Artikkel 11

Internasjonalt samarbeid

I samband med gjennomføringa av programmet skal det, i 
samsvar med framgangsmåten i artikkel 9 nr. 3, oppmuntrast 
til samarbeid med tredjestatar og internasjonale organisasjonar 
som arbeider med folkehelse, særleg Verdshelseorganisasjone
n, Europarådet og Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling, eller som kan ha innverknad på folkehelsa, som 
t.d. Verdshandelsorganisasjonen og Organisasjonen til Dei 
sameinte nasjonane for næring og landbruk. Systemet for 
helseinformasjon og midla til å reagere mot helsetrugsmål bør 
særleg samordnast med verksemda til Verdshelseorganisasjonen 
når dette er føremålstenleg og mogleg.
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Artikkel 12

Overvaking, vurdering og formidling av resultat

1. Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatane 
og eventuelt med hjelp frå sakkunnige, jamleg overvake 
gjennomføringa av tiltaka i programmet i lys av måla. Han 
skal kvart år leggje fram for utvalet ein rapport om dette. 
Kommisjonen skal sende over ein kopi av dei viktigaste 
konklusjonane sine til Europaparlamentet og Rådet.

2. Medlemsstatane skal på oppmoding frå Kommisjonen 
sende over opplysningar om gjennomføringa og verknadene av 
programmet. 

3. Innan utgangen av det fjerde året som programmet gjeld 
for, skal Kommisjonen la uavhengige kvalifiserte sakkunnige 
gjere ei ekstern vurdering av gjennomføringa av programmet 
og dei resultata som er oppnådde i dei første tre åra til 
programmet. Han skal òg vurdere kva innverknad programmet 
har hatt på helsa og om ressursane er vortne nytta effektivt, og 
om det er samanheng og komplementaritet med andre relevante 
program, tiltak og initiativ som er gjennomførde i medhald 
av annan fellesskapspolitikk og anna fellesskapsverksemd. 
Kommisjonen skal sende over konklusjonane frå vurderinga, 
saman med merknadene sine, til Europaparlamentet, Rådet, 
Økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet. Kommisjonen 
skal òg leggje fram for desse institusjonane og organa ein 
sluttrapport om gjennomføringa av programmet innan utgangen 
av det året som følgjer etter at programmet er avslutta.

4. Kommisjonen skal syte for at resultata av dei tiltaka 
som er gjennomførde, saman med vurderingsrapportane, vert 
gjorde tilgjengelege for ålmenta.

Artikkel 13

Oppheving

Følgjande avgjerder vert oppheva frå 31. desember 2002:

Avgjerd nr. 645/96/EF, avgjerd nr. 646/96/EF, avgjerd 
nr. 647/96/EF, avgjerd nr. 102/97/EF, avgjerd nr. 1400/97/EF, 
avgjerd nr. 372/1999/EF, avgjerd nr. 1295/1999/EF og avgjerd 
nr. 1296/1999/EF.

Artikkel 14

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde den dagen ho vert kunngjord i 
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Utferda i Brussel, 23. september 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. FISCHER BOEL

 President Formann



11.11.2004 Nr. 56/299EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

INNSATS OG STØTTETILTAK

1. Betring av helseinformasjonen og -kunnskapen med sikte på å fremje folkehelsa ved å

1.1.  utvikle og forvalte eit berekraftig helseovervakingssystem som på grunnlag av eksisterande arbeid og 
oppnådde resultat gjer det mogleg å fastsetje kvantitative og kvalitative indikatorar som kan jamførast på 
fellesskapsplan, og på fellesskapsplan å samle inn, analysere og spreie opplysningar om menneskehelsa 
som er kompatible, kan jamførast og er delte inn etter alder og kjønn med omsyn til den allmenne 
helsetilstanden, helsepolitikk og helsefaktorar, medrekna demografiske, geografiske og sosio-økonomiske 
tilhøve, personlege og biologiske faktorar, åtferd som verkar inn på helsa, som t.d. misbruk av visse stoff, 
kosthald, fysisk aktivitet, seksuell åtferd og livs-, arbeids- og miljøvilkår, med særleg vekt på ulikskapar på 
helseområdet,

1.2.  utvikle eit informasjonssystem for tidleg varsling, oppdaging og overvaking av helsetrugsmål, både med 
omsyn til smittsame sjukdommar, medrekna faren for spreiing av sjukdommar på tvers av landegrensene 
(medrekna resistente sjukdomsframkallande stoff), og med omsyn til ikkje-smittsame sjukdommar,

1.3.  betre systemet for overføring og utveksling av helseopplysningar og -data, medrekna tilgang for ålmenta,

1.4.  utvikle og nytte ordningar for analyse, rådgjeving, rapportering, informasjon og samråd med medlemsstatane 
og dei partane som det gjeld, om relevante helsespørsmål på fellesskapsplan,

1.5.  betre analysen av og kunnskapen om kva rolle utviklinga av helsepolitikken og annan fellesskapspolitikk 
og anna fellesskapsverksemd, som t.d. den indre marknaden i den grad han påverkar helsesystema, spelar 
med omsyn til å medverke til eit høgt nivå for vern av menneskehelsa, medrekna utarbeiding av kriterium 
og metodar for å vurdere korleis politikken verkar inn på helsa, og utvikling av andre bindeledd mellom 
folkehelse og politikk på andre område,

1.6.  vurdere, analysere og støtte utveksling av røynsler med omsyn til helseteknologi, medrekna ny 
informasjonsteknologi,

1.7.  støtte utveksling av opplysningar og røynsler med omsyn til god praksis,

1.8.  utvikle og forvalte ein felles innsats ut frå dei planane som er utarbeidde innanfor ramma av 
handlingsprogrammet for e-Europa, med sikte på å gje ålmenta betre tilgang til helseopplysningar på 
Internett, og vurdere om det er mogleg å innføre ei ordning med eit attkjenneleg fellesskapsmerke for 
godkjenning av nettstader.

 Eksisterande data og opplysningar frå systemet skal vere lett tilgjengelege for Fellesskapet, for autoriserte brukarar 
i medlemsstatane og eventuelt for internasjonale organisasjonar.

 For å fremje samverknad og unngå dobbeltarbeid vil den statistiske delen av systemet verte utvikla i samarbeid 
med medlemsstatane og eventuelt ved bruk av statistikkprogrammet til Fellesskapet.

2. Betring av evna til å reagere snøgt og på ein samordna måte mot helsetrugsmål ved å

2.1.  betre evna til å handtere smittsame sjukdommar ved å støtte den vidare gjennomføringa av vedtak 
nr. 2119/98/EF om skiping av eit nett for epidemiologisk overvaking av og kontroll med smittsame 
sjukdommar i Fellesskapet,

2.2.  støtte drift av nettet i medlemsstatane og i dei statane som tek del i medhald av artikkel 10 i denne avgjerda, 
særleg i samband med felles granskingar, opplæring, jamleg vurdering og kvalitetstrygging, og eventuelt 
i samband med den medverknaden det har med omsyn til dei tiltaka som er nemnde i nr. 1.2 og 1.3 i 
vedlegget,

2.3.  utvikle strategiar og ordningar for førebygging av, utveksling av opplysningar om og åtgjerder mot dei 
trugsmåla som ikkje-smittsame sjukdommar kan utgjere, medrekna helsetrugsmål som er knytte til kjønn, 
og sjeldne sjukdommar,

2.4.  utveksle opplysningar om strategiar for førebygging av helsetrugsmål frå fysiske, kjemiske eller 
biologiske kjelder i naudssituasjonar, medrekna dei som er knytte til terrorhandlingar, og utvikle og nytte 
fellesskapsmetodar og -ordningar der det er føremålstenleg,

2.5.  utveksle opplysningar om vaksinasjons- og immuniseringsstrategiar,

2.6.  betre tryggleiken til og kvaliteten på organ og stoff som skriv seg frå menneske, medrekna blod, 
blodkomponentar og forstadium til blodlekamar, ved å utvikle høge standardar for kvalitet og tryggleik med 
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omsyn til innsamling, handsaming, lagring, spreiing og bruk av desse stoffa,

2.7.  skipe nett for overvaking av produkt frå menneske, som t.d. blod, blodkomponentar og forstadium til 
blodlekamar,

2.8.  fremje strategiar og tiltak for å verne menneskehelsa mot moglege skadeverknader frå miljøagensar, som t.d. 
ioniserande og ikkje-ioniserande stråling og støy,

2.9  utarbeide strategiar for å redusere resistens mot antibiotika.

3. Fremjing av helse og førebygging av sjukdom gjennom innsats i samband med avgjerande helsefaktorar på tvers 
av fellesskapspolitikk og fellesskapsverksemd ved å

3.1.  utarbeide og gjennomføre strategiar og tiltak, medrekna dei som er knytte til haldningskampanjar som 
gjeld avgjerande helsefaktorar i samband med livsstil, som t.d. kosthald, fysisk aktivitet, tobakk, alkohol, 
narkotika og andre stoff, og i samband med mental helse, medrekna tiltak som skal gjerast innanfor all 
fellesskapspolitikk, og strategiar som er delte inn etter alder og kjønn,

3.2.  analysere situasjonen og utvikle strategiar med omsyn til sosiale og økonomiske helsefaktorar for å klarleggje 
og kjempe mot ulikskapar når det gjeld helse, og for å vurdere korleis sosiale og økonomiske faktorar verkar 
inn på helsa,

3.3.  analysere situasjonen og utvikle strategiar med omsyn til helsefaktorar som har samband med miljø, og 
medverke til å klarleggje og vurdere ulikskapar når det gjeld helse, og for å vurdere korleis miljøfaktorar 
verkar inn på helsa,

3.4.  analysere situasjonen og utveksle opplysningar om helsefaktorar som har samband med genetikk og bruk av 
genetisk masseundersøking,

3.5.  utarbeide framgangsmåtar for å vurdere kvaliteten og effektiviteten til helsefremjande strategiar og tiltak,

3.6.  fremje relevant opplæringsverksemd i samband med dei tiltaka som er nemnde ovanfor.

4. Støttetiltak

4.1.  Fellesskapet kan gje støtte til dei tiltaka og den verksemda som er nemnde i artikkel 3.

4.2.  Ved gjennomføringa av programmet kan Kommisjonen få bruk for fleire ressursar, medrekna hjelp frå 
sakkunnige, t.d. til overvakingssystemet, til vurdering av programmet eller til førebuing av nytt regelverk. 
Han kan òg få bruk for sakkunnige som kan ta del i dei strukturelle ordningane til Fellesskapet for 
samordning og integrering av nett for helseovervaking og for snøgg reaksjon mot helsetrugsmål. Eit framlegg 
om tilpassing av krava kan eventuelt følgje med den rapporten som er nemnd i artikkel 12 nr. 1.

4.3.  Kommisjonen kan òg gjennomføre tiltak som gjeld informasjon, offentleggjering og formidling. Han kan òg 
gjennomføre fleire vurderingar og organisere seminar, kollokvium eller andre møte mellom sakkunnige.

_________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/44/EF

av 6. juli 1998

om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

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

ut fra følgende betraktninger:

1) Bioteknologi og genteknologi spiller en stadig 
viktigere rolle i et stort antall industrigrener, og vern 
av bioteknologiske oppfinnelser kommer sikkert til å 
være av grunnleggende betydning for Fellesskapets 
industrielle utvikling.

2) Særlig på genteknologiområdet krever forskning og 
utvikling betydelige høyrisikoinvesteringer som bare kan 
gjøres lønnsomme ved et passende rettslig vern.

3) Et effektivt og harmonisert vern i samtlige medlemsstater 
er av avgjørende betydning for å kunne opprettholde og 
oppmuntre til investeringer på bioteknologiområdet.

4) Etter at Europaparlamentet forkastet Forlikskomiteens 
felles forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv 
om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser(4), har 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europaparlamentet og Rådet fastslått at det er behov for 
en avklaring av det rettslige vern av bioteknologiske 
oppfinnelser.

5) Det er forskjeller mellom de ulike medlemsstatenes 
lovgivning og praksis med hensyn til rettslig vern av 
bioteknologiske oppfinnelser. Slike forskjeller kan skape 
handelshindringer og dermed hindre det indre markeds 
virkemåte.

6) Det er fare for at forskjellene blir større etter hvert 
som medlemsstatene vedtar nye lover og endrer 
sin administrative praksis, eller tolkingen av denne 
lovgivningen i nasjonal rettspraksis utvikler seg 
forskjellig.

7) En uensartet utvikling av de nasjonale lovgivningene om 
vern av bioteknologiske oppfinnelser i Fellesskapet kan 
hindre handelen ytterligere, til skade for den industrielle 
utviklingen av slike oppfinnelser og det indre markeds 
virkemåte.

8) Rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser krever 
ikke at den nasjonale patentlovgivningen erstattes av 
egne lovregler. Den nasjonale patentlovgivningen vil 
fortsatt være hovedgrunnlaget for det rettslige vern av 
bioteknologiske oppfinnelser, men den må tilpasses og 
utfylles på visse bestemte punkter slik at det i tilstrekkelig 
grad tas hensyn til den teknologiske utvikling på områder 
der det anvendes biologisk materiale, men der vilkårene 
for patentering likevel er oppfylt.

9) I visse tilfeller, for eksempel når plantesorter og dyreraser 
samt de vesentlig biologiske framgangsmåtene for 
framstilling av planter og dyr er utelukket fra patentering, 
har visse begreper i de nasjonale lovgivningene basert på  

2004/EØS/56/30

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 213 av 30.7.1998, s. 13, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 20/2003 av 31. januar 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 19 av 10.4.2003, s. 24.

(1) EFT C 296 av 8.10.1996, s. 4 og EFT C 311 av 11.10.1997, s. 12.
(2) EFT C 295 av 7.10.1996, s. 11.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. juli 1997 (EFT C 286 av 22.9.1997, s. 87), 

Rådets felles holdning av 26. februar 1998 (EFT C 110 av 8.4.1998, s. 17) 
og europaparlamentsbeslutning av 12. mai 1998 (EFT C 167 av 1.6.1998). 
Rådsbeslutning av 16. juni 1998.

(4) EFT C 68 av 20.3.1995, s. 26.
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 internasjonale konvensjoner om patenter og plantesorter 
skapt usikkerhet med hensyn til vernet av bioteknologiske 
oppfinnelser og visse mikrobiologiske oppfinnelser. På 
dette området er det nødvendig med en harmonisering for 
å fjerne usikkerheten.

10) Det bør tas hensyn til bioteknologiens utviklingspotensiale 
for miljøet og særlig til nytten av denne teknologien for 
utviklingen av dyrkingsmetoder som forurenser mindre 
og i mindre grad belaster jordsmonnet. Patentsystemet 
bør brukes til å oppmuntre til forskning om og anvendelse 
av slike framgangsmåter.

11) Den bioteknologiske utvikling er viktig for 
utviklingslandene, både på helseområdet og i kampen 
mot omfattende epidemier og endemiske sykdommer, 
samt i kampen mot sulten i verden. Patentsystemet 
bør også brukes til å oppmuntre til forskning på disse 
områdene. Internasjonale ordninger som sikrer spredning 
av denne teknologien i den tredje verden til fordel for de 
berørte befolkningsgruppene, bør fremmes.

12) Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle 
rettigheter (TRIPS-avtalen)(1), som Det europeiske 
fellesskap og dets medlemsstater har undertegnet, har 
trådt i kraft. I avtalen er det fastsatt at produkter og 
framgangsmåter på alle teknologiområder skal kunne 
sikres patentvern.

13) Den fellesskapsrettslige rammen for vern av 
bioteknologiske oppfinnelser kan begrenses til fastsettelse 
av visse prinsipper for patentering av biologisk materiale 
som sådant, prinsipper som særlig har som mål å bestemme 
forskjellen mellom oppfinnelser og oppdagelser når det 
gjelder patentering av visse bestanddeler som skriver 
seg fra mennesker, omfanget av det vern som gis ved 
patent på en bioteknologisk oppfinnelse, muligheten for 
å benytte en deponeringsordning i tillegg til den skriftlige 
beskrivelsen samt til slutt muligheten for å oppnå 
tvangslisenser uten enerett på grunn av avhengighet 
mellom plantesorter og oppfinnelser, og omvendt.

14) Patent på en oppfinnelse gir ikke innehaveren rett til å 
utnytte oppfinnelsen, men bare til å forby tredjemann 
å utnytte den for industrielle og kommersielle 
formål. Patentretten kan derfor verken erstatte eller 
overflødiggjøre nasjonale, europeiske eller internasjonale 
rettsregler som eventuelt fastsetter begrensninger eller 
forbud, eller som gjelder kontroll av forskning og 
bruk eller kommersiell utnyttelse av dens resultater, 
særlig i forhold til folkehelse-, sikkerhets-, miljø- og 
dyrevernkrav samt i forhold til bevaring av det genetiske 
mangfold og overholdelse av visse etiske normer.

15) Verken nasjonal eller europeisk patentrett (München-
konvensjonen) inneholder forbud eller unntak som i 
prinsippet utelukker patentering av biologisk materiale.

16) Patentretten må anvendes med respekt for de 
grunnleggende prinsipper som sikrer menneskets 
verdighet og integritet. Det er viktig å fastholde prinsippet 
om at menneskekroppen ikke på noe stadium av sin 
tilblivelse og utvikling, herunder kjønnsceller, og heller 
ikke den rene oppdagelse av en av dens bestanddeler 
eller et av dens produkter, herunder en sekvens eller en 
delsekvens av et menneskegen, kan patenteres. Disse 
prinsippene er i samsvar med patentrettens kriterier for 
patentering, som fastsetter at en ren oppdagelse ikke kan 
patenteres.

17) Det er allerede gjort avgjørende framskritt i behandlingen 
av sykdommer takket være legemidler som er avledet 
av bestanddeler som er isolert fra menneskekroppen 
og/eller framstilt på annet vis; disse legemidlene er et 
resultat av tekniske framgangsmåter som tar sikte på 
å framstille bestanddeler med en struktur som ligner 
strukturen i kroppens naturlige bestanddeler. Gjennom 
patentsystemet bør det derfor oppmuntres til forskning 
som tar sikte på å framstille og isolere slike bestanddeler 
som er verdifulle for produksjonen av legemidler.

18) Siden patentsystemet viser seg ikke å være tilstrekkelig 
til å oppmuntre til forskning om og produksjon av 
bioteknologiske legemidler som trengs i kampen mot 
sjeldne sykdommer eller såkalte «orphan»-sykdommer, 
har Fellesskapet og medlemsstatene plikt til å finne en 
tilfredsstillende løsning på dette problemet.(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 213.
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19) Det er tatt hensyn til uttalelse nr. 8 fra Kommisjonens 
rådgivergruppe for etikk innen bioteknologi.

20) Det bør derfor presiseres at en oppfinnelse basert på 
en bestanddel som er isolert fra menneskekroppen eller 
framstilt på annet vis ved en teknisk framgangsmåte 
og som kan anvendes industrielt, ikke er utelukket fra 
patentering, selv om bestanddelens struktur er identisk 
med strukturen i en naturlig bestanddel, idet den retten 
patentet gir ikke omfatter menneskekroppen og dens 
bestanddeler i deres naturlige miljø.

21) En slik bestanddel som er isolert fra menneskekroppen 
eller framstilt på annet vis, er ikke utelukket fra 
patentering, ettersom den for eksempel er resultatet 
av tekniske framgangsmåter som er benyttet for å 
identifisere, rense, karakterisere og mangfoldiggjøre den 
utenfor menneskekroppen, teknikker som bare mennesket 
er i stand til å benytte, og som naturen selv ikke er i stand 
til å gjennomføre.

22) Diskusjonen om patentering av sekvenser eller 
delsekvenser av gener skaper strid. I henhold til dette 
direktiv bør meddelelse av et patent på oppfinnelser 
som gjelder slike sekvenser eller delsekvenser, 
underlegges samme kriterier for patentering som på alle 
andre teknologiområder: nyhet, oppfinnelseshøyde og 
industriell anvendelse. Den industrielle anvendelsen av 
en sekvens eller en delsekvens må tydelig framgå av 
patentsøknaden ved inngivelsen.

23) En enkel DNA-sekvens uten angivelse av funksjon 
inneholder ingen teknisk opplysning, og er derfor ikke en 
oppfinnelse som kan patenteres.

24) For at kriteriet om industriell anvendelse skal være 
oppfylt, må det, i tilfeller der en sekvens eller en 
delsekvens av et gen brukes til å framstille et protein eller 
et delprotein, angis hvilket protein eller delprotein som 
framstilles eller hvilken funksjon det har.

25) Ved tolkingen av hvilke rettigheter et patent gir når 
sekvenser overlapper hverandre bare i deler som ikke er 
vesentlige for oppfinnelsen, anses hver sekvens i henhold 
til patentretten som en uavhengig sekvens.

26) Dersom en oppfinnelse gjelder biologisk materiale som 
skriver seg fra mennesker, eller anvender slikt materiale, 
og det inngis patentsøknad, må personen som materialet 
er tatt fra, ha fått mulighet til å gi sitt informerte og frie 
samtykke, i samsvar med nasjonal lovgivning.

27) Dersom en oppfinnelse gjelder biologisk materiale 
som skriver seg fra planter eller dyr, eller anvender 
slikt materiale, bør patentsøknaden eventuelt inneholde 
opplysninger om materialets geografiske opprinnelsessted, 
dersom det er kjent. Dette berører ikke behandlingen av 
patentsøknader eller gyldigheten av de rettighetene som 
følger av meddelte patenter.

28) Dette direktiv berører ikke på noen måte grunnlaget 
for gjeldende patentrett, som gir mulighet til å meddele 
patent for enhver ny anvendelse av et allerede patentert 
produkt.

29) Dette direktiv berører ikke utelukkelsen av plantesorter 
og dyreraser fra patentering. På den annen side kan 
oppfinnelser som gjelder planter eller dyr patenteres 
dersom anvendelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk 
begrenset til én plantesort eller dyrerase.

30) Begrepet plantesort er definert i regelverket for vern av 
plantesorter. I henhold til dette regelverket kjennetegnes 
en sort ved sitt samlede genom, og har derfor individualitet 
og skiller seg klart fra andre sorter.

31) En plantegruppe som kjennetegnes ved et bestemt gen 
(og ikke ved sitt samlede genom) kommer ikke inn 
under vernet av sorter. Derfor er den ikke utelukket fra 
patentering, selv om den omfatter plantesorter.

32) Dersom oppfinnelsen begrenser seg til en genetisk endring 
av en bestemt plantesort og dersom det framkommer en 
ny plantesort, er oppfinnelsen fortsatt utelukket fra 
patentering selv om den genetiske endringen ikke er 
resultatet av en vesentlig biologisk framgangsmåte, men 
av en bioteknologisk framgangsmåte.

33) For dette direktivs formål er det nødvendig å definere når 
en framgangsmåte for framstilling av planter eller dyr er 
vesentlig biologisk.
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34) Dette direktiv berører ikke begrepene oppfinnelse og 
oppdagelse slik de er definert i nasjonal, europeisk eller 
internasjonal patentrett.

35) Dette direktiv berører ikke bestemmelser i nasjonale 
patentlovgivninger om at framgangsmåter for kirurgisk 
eller terapeutisk behandling av menneske- eller 
dyrekroppen og diagnostiske metoder som anvendes 
på menneske- eller dyrekroppen, er utelukket fra 
patentering.

36) I henhold til TRIPS-avtalen kan medlemmene i Verdens 
handelsorganisasjon utelukke oppfinnelser fra patentering 
når det er nødvendig å hindre at de utnyttes kommersielt 
på deres territorium for å beskytte offentlig orden eller 
moral, herunder beskytte menneskers, dyrs og planters 
liv og helse, eller for å unngå alvorlig skade på miljøet, 
forutsatt at utelukkelsen ikke skjer bare fordi utnyttelse er 
forbudt i henhold til vedkommende stats lovgivning.

37) I dette direktiv må prinsippet om å utelukke fra patentering 
oppfinnelser som det ville stride mot offentlig orden eller 
moral å utnytte kommersielt, også understrekes.

38) Dette direktivs artikkeldel bør også inneholde en 
veiledende liste over oppfinnelser som er utelukket fra 
patentering, for å gi nasjonale domstoler og patentkontorer 
overordnede retningslinjer for hvordan henvisningen til 
offentlig orden og moral skal tolkes. Listen kan selvsagt 
aldri bli fullstendig. Framgangsmåter som krenker 
menneskets verdighet, for eksempel framgangsmåter for 
framstilling av kimærer fra kjønnsceller eller totipotente 
celler fra mennesker eller dyr, bør selvsagt også utelukkes 
fra patentering.

39) Offentlig orden og moral svarer særlig til etiske 
eller moralske prinsipper som er anerkjent i en 
medlemsstat, og som det er særlig viktig å overholde 
på bioteknologiområdet på grunn av de potensielt 
vidtrekkende konsekvensene av oppfinnelser på dette 
området og deres naturlige forbindelse til levende 
materiale. Slike etiske eller moralske prinsipper kommer 
i tillegg til normale juridiske undersøkelser i henhold 
til patentlovgivningen, uansett hvilket teknisk område 
oppfinnelsen hører inn under.

40) Det er enighet innenfor Fellesskapet om at inngrep i 
den genetiske identiteten til menneskets kjønnsceller 
og kloning av mennesker strider mot offentlig orden 
og moral. Det er derfor viktig helt utvetydig å utelukke 
framgangsmåter for endring av menneskets kjønnscellers 
genetiske identitet eller for kloning av mennesker fra 
patentering.

41) En framgangsmåte for kloning av mennesker kan 
defineres som enhver framgangsmåte, herunder teknikker 
for embryodeling, som har som mål å skape et menneske 
med samme genetiske informasjon i cellekjernen som et 
annet levende eller dødt menneske.

42) Bruk av menneskeembryoer for industrielle eller 
kommersielle formål må også utelukkes fra patentering. 
En slik utelukkelse vil ikke under noen omstendighet 
berøre oppfinnelser med et terapeutisk eller diagnostisk 
formål som anvendes på menneskeembryoer og er nyttige 
for dem.

43) I henhold til artikkel F nr. 2 i traktaten om Den europeiske 
union skal Unionen respektere de grunnleggende 
rettigheter slik de er sikret i Den europeiske konvensjon 
om beskyttelse av menneskerettighetene og de 
grunnleggende friheter, undertegnet i Roma 4. november 
1950, og slik de følger av de forfatningstradisjoner som 
er felles for medlemsstatene, som alminnelige prinsipper 
i fellesskapsretten.

44) Kommisjonens europeiske gruppe for etikk innen 
vitenskap og ny teknologi vurderer alle etiske sider ved 
bioteknologien. I denne forbindelse bør det påpekes at 
gruppen også med hensyn til patentrett kan rådspørres 
bare med henblikk på en vurdering av bioteknologien i 
forhold til grunnleggende etiske prinsipper.

45) Framgangsmåter for endring av dyrs genetiske identitet 
som kan påføre dem lidelser uten noen vesentlig 
medisinsk nytte for mennesker eller dyr i forbindelse med 
forskning, forebygging, diagnostikk eller behandling, 
samt dyr som er framstilt ved slike framgangsmåter, må 
utelukkes fra patentering.

46) Ettersom hensikten med et patent er å belønne oppfinneren 
for vedkommendes kreative innsats med en tidsbegrenset 
enerett og dermed oppmuntre til oppfinnervirksomhet, 
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bør patenthaveren ha rett til å forby bruken av patentert 
materiale som formerer seg selv, under omstendigheter 
som tilsvarer omstendigheter der det ville være tillatt å 
forby bruk av patenterte produkter som ikke formerer 
seg selv, det vil si framstilling av selve det patenterte 
produkt.

47) Det er nødvendig å fastsette et første unntak fra 
patenthaverens rettigheter når formeringsmaterialet som 
den beskyttede oppfinnelsen er innsatt i, selges til en 
gårdbruker for landbruksformål av patenthaveren eller 
med dennes samtykke. Dette første unntaket må tillate 
gårdbrukeren å bruke avlingen sin til ytterligere formering 
eller oppformering i egen driftsenhet, og omfanget av 
og vilkårene for dette unntaket må begrenses til det 
omfang og de vilkår som er fastsatt i rådsforordning (EF) 
nr. 2100/94 av 27. juli 1994 om EF-planteforedlerrett(1).

48) Gårdbrukeren kan bare avkreves vederlaget fastsatt i 
Fellesskapets planteforedlerrett som vilkår for anvendelse 
av unntaket fra Fellesskapets planteforedlerrett.

49) Patenthaveren kan forsvare sine rettigheter overfor en 
gårdbruker som misbruker unntaket, eller overfor en 
planteforedler som har utviklet en plantesort som den 
beskyttede oppfinnelsen er innsatt i, dersom sistnevnte 
ikke overholder sine forpliktelser.

50) Et unntak nummer to fra patenthaverens rettigheter 
innebærer at gårdbrukeren må tillates å benytte beskyttet 
buskap for landbruksformål.

51) Omfanget av og vilkårene for dette andre unntaket må 
reguleres av nasjonale lover og forskrifter og nasjonal 
praksis, siden det ikke finnes fellesskapsregelverk for 
framstilling av nye dyreraser.

52) I form av en tvangslisens må det mot vederlag sikres 
adgang til å utnytte nye planteegenskaper framstilt 
ved genteknologi når plantesorten med hensyn til 

vedkommende slekt eller art utgjør et viktig teknisk 
framskritt av betydelig økonomisk interesse i forhold til 
den patenterte oppfinnelse som ønskes anvendt.

53) I form av en tvangslisens må det mot vederlag sikres adgang 
til genteknologisk anvendelse av nye planteegenskaper 
framstilt på grunnlag av nye plantesorter når oppfinnelsen 
utgjør et viktig teknisk framskritt av betydelig økonomisk 
interesse.

54) Artikkel 34 i TRIPS-avtalen inneholder detaljerte 
bestemmelser om bevisbyrde som er bindende for alle 
medlemsstater. Det er derfor ikke nødvendig å fastsette 
noen slik bestemmelse i dette direktiv.

55) Som følge av beslutning 93/626/EØF(2) er Fellesskapet 
part i Konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 
1992. Med henblikk på dette må medlemsstatene, når de 
setter i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige 
for å etterkomme dette direktiv, legge særlig vekt på 
artikkel 3, artikkel 8 bokstav j), artikkel 16 nr. 2 annet 
punktum og artikkel 16 nr. 5 i nevnte konvensjon.

56) På den tredje konferansen for partene som har 
undertegnet Konvensjonen om biologisk mangfold, som 
ble holdt i november 1996, ble det i vedtak III/17 
fastslått at «ytterligere arbeid er nødvendig for å bidra 
til å utvikle en felles oppfatning av forholdet mellom 
immaterialrettigheter og de relevante bestemmelsene 
i avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle 
rettigheter og i Konvensjonen om biologisk mangfold, 
særlig i spørsmål som gjelder teknologioverføring og 
bevaring og bærekraftig utnyttelse av det biologiske 
mangfold samt en rettferdig fordeling av fordelene ved 
utnyttelsen av genetiske ressurser, herunder vern av 
kunnskaper, nyskaping og sedvaner i urbefolkninger og 
i lokalsamfunn med et tradisjonelt levevis som er av 
betydning for bevaringen og den bærekraftige utnyttelsen 
av det biologiske mangfold» —

(1) EFT L 227 av 1.9.1994, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF)  
nr. 2506/95 (EFT L 258 av 28.10.1995, s. 3). (2) EFT L 309 av 13.12.1993, s. 1.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

Patentering

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal verne bioteknologiske oppfinnelser 
i sin nasjonale patentlovgivning. De skal om nødvendig 
tilpasse sin nasjonale patentlovgivning for å ta hensyn til dette 
direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser 
i henhold til internasjonale konvensjoner, særlig TRIPS-
avtalen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

Artikkel 2

1. I dette direktiv menes med

a) «biologisk materiale»: materiale som inneholder genetisk 
informasjon, og som kan formere seg selv eller formeres i 
et biologisk system,

b) «mikrobiologisk framgangsmåte»: enhver framgangsmåte 
som benytter, utføres på eller framstiller et mikrobiologisk 
materiale.

2. En framgangsmåte for framstilling av planter og dyr er 
vesentlig biologisk dersom den i sin helhet består av naturlige 
fenomener som krysning eller utvelging.

3. Begrepet plantesort er definert i artikkel 5 i forordning 
(EF) nr. 2100/94.

Artikkel 3

1. I henhold til dette direktiv skal oppfinnelser som er nye, 
som har oppfinnelseshøyde og som kan anvendes industrielt, 
kunne patenteres, også når de gjelder et produkt som består av 
eller inneholder biologisk materiale, eller en framgangsmåte 
for framstilling, behandling eller bruk av biologisk materiale.

2. Et biologisk materiale som er isolert fra sitt naturlige 
miljø eller framstilt ved hjelp av en teknisk framgangsmåte, 
kan være gjenstand for en oppfinnelse selv om det allerede 
forekom i naturen.

Artikkel 4

1. Følgende kan ikke patenteres:

a) plantesorter og dyreraser,

b) vesentlig biologiske framgangsmåter for framstilling av 
planter eller dyr.

2. Oppfinnelser som gjelder planter eller dyr, skal kunne 
patenteres dersom utøvelsen av oppfinnelsen ikke er teknisk 
begrenset til en bestemt plantesort eller dyrerase.

3. Nr. 1 bokstav b) berører ikke adgangen til å patentere 
oppfinnelser som gjelder en mikrobiologisk framgangsmåte 
eller andre tekniske framgangsmåter, eller et produkt som er 
framstilt ved en slik framgangsmåte.

Artikkel 5

1. Menneskekroppen på de forskjellige stadiene av sin 
tilblivelse og utvikling samt den rene oppdagelse av en av dens 
bestanddeler, herunder en sekvens eller en delsekvens av et 
gen, kan ikke utgjøre oppfinnelser som kan patenteres.

2. En bestanddel som er isolert fra menneskekroppen 
eller framstilt på annet vis ved en teknisk framgangsmåte, 
herunder en sekvens eller en delsekvens av et gen, kan utgjøre 
en oppfinnelse som kan patenteres, selv om bestanddelens 
struktur er identisk med strukturen i en naturlig bestanddel.

3. Den industrielle anvendelsen av en sekvens eller en 
delsekvens av et gen skal framgå tydelig av patentsøknaden.

Artikkel 6

1. Når kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse ville 
stride mot offentlig orden eller moral, skal oppfinnelsen være 
utelukket fra patentering; utnyttelse skal imidlertid ikke anses 
å stride mot offentlig orden eller moral bare fordi den er 
forbudt ved lov eller forskrift.

2. I henhold til nr. 1 skal særlig følgende ikke kunne 
patenteres:

a) framgangsmåter for kloning av mennesker,

b) framgangsmåter for endring av den genetiske identiteten til 
menneskers kjønnsceller,

c) bruk av menneskeembryoer for industrielle eller 
kommersielle formål,
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d) framgangsmåter for endring av dyrs genetiske identitet 
som kan påføre dem lidelser uten noen vesentlig medisinsk 
nytte for mennesker eller dyr, samt dyr som er framstilt ved 
slike framgangsmåter.

Artikkel 7

Kommisjonens europeiske gruppe for etikk innen vitenskap og 
ny teknologi vurderer alle etiske sider ved bioteknologien.

KAPITTEL II

Vernets omfang

Artikkel 8

1. Det vernet et patent gir for et biologisk materiale som 
på grunn av oppfinnelsen har fått bestemte egenskaper, 
skal omfatte ethvert biologisk materiale som er framstilt på 
grunnlag av dette biologiske materialet ved formering eller 
oppformering i en identisk eller avvikende form, og som har 
de samme egenskaper.

2. Det vernet et patent gir for en framgangsmåte som 
gjør det mulig å framstille et biologisk materiale som på 
grunn av oppfinnelsen har fått bestemte egenskaper, skal 
omfatte det biologiske materialet som er framstilt direkte ved 
denne framgangsmåten samt ethvert annet biologisk materiale 
framstilt på grunnlag av dette direkte framstilte biologiske 
materialet ved formering eller oppformering i en identisk eller 
avvikende form, og som har de samme egenskaper.

Artikkel 9

Det vernet et patent gir for et produkt som inneholder eller 
består av genetisk informasjon, skal omfatte ethvert materiale, 
med forbehold for artikkel 5 nr. 1, som produktet er innsatt 
i, som inneholder materialets genetiske informasjon og der 
denne informasjonen fyller sin funksjon.

Artikkel 10

Vernet nevnt i artikkel 8 og 9 skal ikke omfatte biologisk 
materiale framstilt ved formering eller oppformering av et 
biologisk materiale som blir markedsført på en medlemsstats 
territorium av patenthaveren eller med dennes samtykke, 
dersom formeringen eller oppformeringen er et nødvendig 
resultat av den bruken det biologiske materialet er markedsført 
for, forutsatt at det framstilte materialet ikke senere brukes til 
annen formering eller oppformering.

Artikkel 11

1. Som unntak fra artikkel 8 og 9 skal salg eller annen 
form for kommersiell utnyttelse av planteformeringsmateria
le fra patenthaverens side eller med dennes samtykke til en 
gårdbruker for landbruksformål innebære at gårdbrukeren 
har tillatelse til å bruke avlingen sin til formering eller 
oppformering i egen driftsenhet, idet omfanget av og vilkårene 
for dette unntaket skal svare til det som er fastsatt i artikkel 14 
i forordning (EF) nr. 2100/94.

2. Som unntak fra artikkel 8 og 9 skal salg eller annen form 
for kommersiell utnyttelse av avlsdyr eller annet animalsk 
formeringsmateriale fra patenthaverens side eller med 
dennes samtykke til en gårdbruker innebære at gårdbrukeren 
har tillatelse til å bruke den beskyttede buskapen for 
landbruksformål. Dette innebærer at dyret eller annet animalsk 
formeringsmateriale stilles til rådighet for gårdbrukeren for 
egen landbruksvirksomhet, men ikke kan selges som ledd i 
eller med henblikk på kommersiell formeringsvirksomhet.

3. Omfanget av og vilkårene for unntaket i nr. 2 skal 
reguleres av nasjonale lover og forskrifter og nasjonal praksis.

KAPITTEL III

Tvangslisenser på grunn av avhengighet

Artikkel 12

1. En planteforedler som ikke kan oppnå eller utnytte en 
planteforedlerrett uten å krenke et tidligere patent, kan søke om 
en tvangslisens til uten enerett å utnytte oppfinnelsen som er 
beskyttet av patentet mot et passende vederlag, såframt en slik 
lisens er nødvendig for utnyttelsen av den plantesorten som 
skal beskyttes. Medlemsstatene skal fastsette at patenthaveren 
når en slik lisens meddeles, på rimelige vilkår har rett til en 
gjensidig lisens til å bruke den beskyttede sorten.

2. En innehaver av et patent på en bioteknologisk 
oppfinnelse som ikke kan utnytte den uten å krenke en tidligere 
planteforedlerrett, kan søke om en tvangslisens til uten enerett 
å utnytte plantesorten som er beskyttet av denne foredlerretten 
mot et passende vederlag. Medlemsstatene skal fastsette at 
innehaveren av foredlerretten når en slik lisens meddeles, på 
rimelige vilkår har rett til en gjensidig lisens til å bruke den 
beskyttede oppfinnelsen.

3. De som søker om lisenser som nevnt i nr. 1 og 2, må 
godtgjøre
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a) at de forgjeves har henvendt seg til innehaveren av patentet 
eller planteforedlerretten for å oppnå en lisensavtale,

b) at plantesorten eller oppfinnelsen utgjør et viktig teknisk 
framskritt av betydelig økonomisk interesse i forhold til 
den patenterte oppfinnelsen som ønskes anvendt, eller den 
beskyttede plantesorten.

4. Hver medlemsstat skal utpeke den eller de myndigheter 
som skal ha ansvar for å meddele lisensen. Når en lisens for en 
plantesort kan meddeles bare av Fellesskapets plantesortskontor, 
får artikkel 29 i forordning (EF) nr. 2100/94 anvendelse.

KAPITTEL IV

Deponering, tilgang til og ny deponering av biologisk 
materiale

Artikkel 13

1. Når en oppfinnelse gjelder eller innebærer anvendelse 
av biologisk materiale som ikke er offentlig tilgjengelig og 
ikke kan beskrives slik i patentsøknaden at det er mulig for en 
fagperson å utøve oppfinnelsen, skal beskrivelsen anses som 
tilstrekkelig til at patentrettslige bestemmelser er oppfylt bare 
dersom

a) det biologiske materialet senest den dagen patentsøknaden 
ble inngitt er blitt deponert hos en godkjent 
deponeringsmyndighet. Som et minimum skal de 
internasjonale deponeringsmyndighetene godkjennes som 
har fått sin status i henhold til artikkel 7 i Budapest-
konvensjonen av 28. april 1977 om internasjonal 
anerkjennelse av deponeringer av mikroorganismer i 
forbindelse med behandling av patentsaker, heretter kalt 
Budapest-konvensjonen,

b) den inngitte søknaden inneholder de relevante 
opplysningene om det deponerte materialets karakteristika 
som søkeren kjenner til,

c) navnet på deponeringsmyndigheten og deponerings-
nummeret er oppgitt i patentsøknaden.

2. Det deponerte biologiske materialet skal gjøres 
tilgjengelig ved at det utleveres en prøve

a) inntil den første offentliggjøringen av patentsøknaden, 
bare til personer som er berettiget til det i henhold til nasjonal 
patentlovgivning,

b) i tiden mellom den første offentliggjøringen av 
patentsøknaden og meddelelsen av patentet, til enhver person 
som ber om det, eller, dersom søkeren krever det, bare til en 
uavhengig sakkyndig,

c) etter meddelelsen av patentet, og selv om patentet senere 
opphører eller kjennes ugyldig, til enhver person som ber om 
det.

3. Utlevering skal skje bare til personer som for hele 
patentets gyldighetstid forplikter seg til

a) ikke å gi videre til tredjemann noen prøve av det deponerte 
biologiske materialet eller et materiale som er avledet av 
det, og

b) ikke å bruke noen prøve av det deponerte biologiske 
materialet eller et materiale som er avledet av det til 
annet enn forsøksformål, med mindre patentsøkeren eller 
patenthaveren uttrykkelig gir avkall på retten etter en slik 
forpliktelse.

4. Dersom søknaden avslås eller trekkes tilbake, kan søkeren 
kreve at tilgangen til det deponerte materiale i et tidsrom på 20 
år fra datoen da patentsøknaden ble inngitt, skal begrenses til 
en uavhengig sakkyndig. I slike tilfeller får nr. 3 anvendelse.

5. Søkeren kan framsette krav som omhandlet i nr. 2 
bokstav b) og i nr. 4 bare fram til datoen da de tekniske 
forberedelsene i forbindelse med offentliggjøringen av 
patentsøknaden anses som avsluttet.

Artikkel 14

1. Når biologisk materiale deponert i samsvar med 
artikkel 13 ikke lenger er tilgjengelig hos den godkjente 
deponeringmyndigheten, skal ny deponering av materialet være 
tillatt på samme vilkår som fastsatt i Budapest-konvensjonen.

2. Ved enhver ny deponering skal det vedlegges en 
erklæring undertegnet av den person som deponerer om at 
det sist deponerte biologiske materialet er det samme som det 
opprinnelig deponerte.

KAPITTEL V

Sluttbestemmelser

Artikkel 15

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2000 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.
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Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene. 

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

Artikkel 16

Kommisjonen skal oversende Europaparlamentet og Rådet:

a) hvert femte år regnet fra datoen fastsatt i artikkel 15 
nr. 1, en rapport om hvorvidt dette direktiv har gitt 
opphav til problemer i forhold til internasjonale avtaler om 
beskyttelse av menneskerettighetene som medlemsstatene 
har tiltrådt,

b) innen to år etter at dette direktiv har trådt i kraft, en 
rapport der den vurderer følgene for den genteknologiske 

grunnforskningen av manglende eller sen offentliggjøring 
av dokumenter med innhold som ville kunne patenteres,

c) hvert år regnet fra datoen fastsatt i artikkel 15 nr. 1, en 
rapport om utviklingen og virkningene av patentretten på 
det bioteknologiske og genteknologiske område.

Artikkel 17

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

Artikkel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. juli 1998.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. M. GIL-ROBLES R. EDLINGER

 President Formann
(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 213 av 30.7.1998, s. 13, er
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