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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 71,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Rådsdirektiv 84/647/EØF av 19. desember 1984 om 
bruk av kjøretøyer leid uten fører til godstransport på 
vei(3) er vorte endra monaleg(4). Av omsyn til klarleiken 
og av praktiske årsaker bør det nemnde direktivet 
konsoliderast.

2) Frå eit makroøkonomisk synspunkt kan bruken av leigde 
køyretøy i visse situasjonar gjere det mogleg med ei 
optimal fordeling av ressursar ved å avgrense sløsinga 
med produksjonsfaktorar.

3) Frå eit mikroøkonomisk synspunkt kan slik bruk gje 
organiseringa av transporten eit element av fleksibilitet, 
og såleis auke produktiviteten til dei føretaka som det 
gjeld.

4) Dette direktivet bør ikkje røre ved dei pliktene 
som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som 
er førde opp i vedlegg I del B —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I dette direktivet tyder:

a) «køyretøy» ei motorvogn, ein tilhengar, ein semitrailer 
eller eit vogntog som er meint berre for godstransport,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2006, s. 82, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 10.

(1) TEU C 108 av 30.4.2004, s. 56.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 10. februar 2004 (TEU C 97 E av 22.4.2004, 

s. 66) og rådsavgjerd av 8. desember 2005.
(3) TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72. Direktivet endra ved direktiv 90/398/EØF 

(TEF L 202 av 31.7.1990, s. 46).
(4) Sjå vedlegg I del A.

b) «leigd køyretøy» alle køyretøy som mot vederlag og for 
eit visst tidsrom vert stilte til rådvelde for eit føretak som 
utfører godstransport på veg for ein annans eller for eiga 
rekning på grunnlag av ein kontrakt med det føretaket som 
stiller køyretøya til rådvelde.

Artikkel 2

1. Kvar medlemsstat skal innanfor territoriet sitt tillate at 
det i trafikken mellom medlemsstatane vert nytta køyretøy som 
er leigde av føretak som er etablerte på territoriet til ein annan 
medlemsstat, på det vilkåret at:

a) køyretøyet er registrert eller teke i bruk i samsvar med 
lovgjevinga i den sistnemnde medlemsstaten,

b) kontrakten berre gjeld leige av eit køyretøy utan førar, og 
ikkje er knytt til ein kontrakt som er gjord med det same 
føretaket om å nytte personale til å køyre eller følgje med 
køyretøyet,

c) det leigde køyretøyet i leigeperioden står til rådvelde berre 
for føretaket som nyttar det,

d) det leigde køyretøyet vert ført av personale frå føretaket 
som nyttar det.

2. Dei følgjande dokumenta, som skal finnast i køyretøyet, 
skal godtgjere at dei vilkåra som er nemnde i nr. 1 bokstav 
a)-d), er stetta:

a) leigekontrakten eller eit attestert utdrag av denne 
kontrakten der det særleg vert opplyst om namnet på 
utleigaren, namnet på leigaren, datoen då kontrakten 
vart underskriven, tidsrommet kontrakten gjeld for og 
kjenneteiknet til køyretøyet,

b) dersom føraren ikkje er den same personen som leiger 
køyretøyet: tilsetjingskontrakten til føraren eller eit attestert 
utdrag av denne kontrakten der det særleg vert opplyst 
om namnet på arbeidsgjevaren, namnet på den tilsette, 
datoen då kontrakten vart underskriven og tidsrommet 
tilsetjingskontrakten gjeld for, eller ein lønsslipp av ny 
dato.

Dokumenta som er nemnde under bokstav a) og b), kan 
eventuelt bytast ut med eit likeverdig dokument som er utferda 
av dei rette styresmaktene i medlemsstaten.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/1/EF

av 18. januar 2006

om bruk av køyretøy som er leigde utan førar til godstransport på veg(*)

(konsolidert utgåve)

2009/EØS/34/14



25.6.2009 Nr. 34/145EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte 
for å sikre at føretaka deira kan nytte leigde køyretøy som 
er registrerte eller tekne i bruk i samsvar med lovgjevinga i 
staten deira, til godstransport på veg, på dei same vilkåra som 
gjeld for køyretøy som er eigde av føretaka, på det vilkåret at 
føretaka stettar dei vilkåra som er fastsette i artikkel 2.

2. Medlemsstatane kan utelate frå føresegnene i nr. 1 
transport for eiga rekning med køyretøy som har ei tillaten 
totalvekt på over seks tonn.

Artikkel 4

Dette direktivet skal ikkje røre ved den lovgjevinga i ein 
medlemsstat som fastset mindre restriktive vilkår for bruk av 
leigde køyretøy enn dei som er førde opp i artikkel 2 og 3.

Artikkel 5

Med atterhald for artikkel 2 og 3 skal dette direktivet ikkje røre 
ved bruken av reglar om:

a) organiseringa av marknaden for godstransport på veg 
for ein annans og eiga rekning, særleg om tilgang til 
marknaden og om kvotar for kapasiteten til vegane,

b) prisar og vilkår for godstransport på veg,

c) danning av leigeprisar,

d) import av køyretøy,

e) vilkår for tilgang til verksemd eller yrke som utleigar av 
køyretøy.

Artikkel 6

Direktiv 84/647/EØF vert oppheva, utan at det rører ved dei 
pliktene som medlemsstatane har med omsyn til fristane for 
innarbeiding i nasjonal lovgjeving av dei direktiva som er 
førde opp i vedlegg I del B.

Tilvisingar til det oppheva direktivet skal forståast som 
tilvisingar til dette direktivet og lesast i samsvar med 
jamføringstabellen i vedlegg II.

Artikkel 7

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

Artikkel 8

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 18. januar 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES  H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

Del A

Oppheva direktiv med endringar

(nemnde i artikkel 6)

Rådsdirektiv 84/647/EØF (TEF L 335 av 22.12.1984, s. 72)

Rådsdirektiv 90/398/EØF (TEF L 202 av 31.7.1990, s. 46)

Del B

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving

(nemnde i artikkel 6)

Direktiv Frist for innarbeiding

Direktiv 84/647/EØF 30. juni 1986

Direktiv 90/398/ EØF 31. desember 1990
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VEDLEGG II

Jamføringstabell

Direktiv 84/647/EØF Dette direktivet

Artikkel 1, det innleiande punktumet Artikkel 1, det innleiande punktumet

Artikel 1 første strekpunktet Artikkel 1 bokstav a)

Artikel 1 andre strekpunktet Artikkel 1 bokstav b)

Artikkel 2, det innleiande punktumet Artikkel 2 nr. 1, det innleiande punktumet

Artikkel 2 nr. 1-4 Artikkel 2 nr. 1 bokstav a)-d)

Artikkel 2 nr. 5 første leddet, det innleiande punktumet Artikkel 2 nr. 2 første leddet, det innleiande punktumet

Artikkel 2 nr. 5 første leddet bokstav a) og b) Artikkel 2 nr. 2 første leddet bokstav a) og b)

Artikkel 2 nr. 5 andre leddet Artikkel 2 nr. 2 andre leddet

Artikkel 3 Artikkel 3

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 4

Artikkel 5, det innleiande punktumet Artikkel 5, det innleiande punktumet

Artikel 5 første strekpunktet Artikkel 5 bokstav a)

Artikel 5 andre strekpunktet Artikkel 5 bokstav b)

Artikel 5 tredje strekpunktet Artikkel 5 bokstav c)

Artikel 5 fjerde strekpunktet Artikkel 5 bokstav d)

Artikel 5 femte strekpunktet Artikkel 5 bokstav e)

Artikkel 6 —

Artikkel 7 —

Artikkel 8 —

— Artikkel 6

— Artikkel 7

Artikkel 9 Artikkel 8

— Vedlegg I

— Vedlegg II
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 5 nr. 1, 2 og 4 i forordning (EØF) nr. 3820/85(4) 
er det fastsatt at visse førere av kjøretøyer i gods- 
eller passasjertransport på vei, må ha eksamensbevis 
for faglig dyktighet, avhengig av deres alder, hvilken 
kjøretøygruppe som brukes og kjørestrekning, i samsvar 
med fellesskapsreglene for minstekrav til opplæring 
av visse førere av veitransportkjøretøyer. Disse 
minstekravene er fastsatt i direktiv 76/914/EØF(5).

2) Ettersom bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3820/85 
får anvendelse på bare en svært liten prosentdel førere, 
og obligatorisk opplæring av førere for tiden kreves bare 
i noen få medlemsstater, utøver flertallet av førerne som 
nå kjører på Fellesskapets territorium, sitt yrke bare på 
grunnlag av et førerkort.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 10.9.2003, s. 4, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 11.

(1) EFT C 154 E av 29.5.2001, s. 258 og EFT C 20 E av 28.1.2003, s. 263.
(2) EFT C 260 av 17.9.2001, s. 90.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 17. januar 2002 (EFT C 271 E av 7.11.2002, 

s. 381), Rådets felles holdning av 5. desember 2002 (EFT C 32 E av 
11.2.2003, s. 9) og europaparlamentsbeslutning av 8. april 2003 (ennå ikke 
kunngjort i EUT). Rådsbeslutning av 13. juni 2003.

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

(5) Rådsdirektiv 76/914/EØF av 16. desember 1976 om minstekrav til 
opplæring av visse førere av veitransportkjøretøyer (EFT L 357 av 
29.12.1976, s. 36).

3) For å gjøre det mulig for førerne å oppfylle de nye kravene 
som følger av utviklingen av veitransportmarkedet, bør 
fellesskapsreglene få anvendelse på alle førere, enten 
de kjører som selvstendig næringsdrivende eller som 
lønnstakere, og enten det skjer for egen eller en annens 
regning.

4) Målet med å fastsette nye fellesskapsregler er å sikre at 
føreren har de nødvendige kvalifikasjoner både for å få 
rett til å føre kjøretøyer og for å utøve yrket som fører.

5) Formålet med kravet om grunnleggende kvalifisering 
og om regelmessig opplæring er særlig å bedre 
trafikksikkerheten og førerens sikkerhet, også under 
operasjoner som føreren foretar mens kjøretøyet står 
stille. En fornying av føreryrket burde dessuten vekke 
unge menneskers interesse for yrket, noe som burde bidra 
til å rekruttere nye førere i en tid med knapphet på slike.

6) For å unngå ulikheter i konkurransevilkårene bør dette 
direktiv få anvendelse på kjørevirksomhet som utøves 
både av en medlemsstats borgere og av tredjestatsborgere 
som er ansatt i eller som brukes av et foretak etablert i en 
medlemsstat.

7) For å kunne fastslå at føreren oppfyller sine plikter, bør 
medlemsstatene utstede et bevis for faglig dyktighet til 
føreren, heretter kalt «dyktighetsbevis», som bekrefter 
vedkommendes grunnleggende kvalifisering eller 
regelmessige opplæring.

8) På grunn av forskjellene mellom nåværende systemer 
i visse medlemsstater bør medlemsstatene kunne velge 
mellom flere muligheter for å lette gjennomføringen av 
bestemmelsene om grunnleggende kvalifisering.

9) For å opprettholde sine kvalifikasjoner som førere, 
bør førere som allerede utøver sitt yrke, pålegges å 
gjennomgå regelmessig opplæring i de ferdighetene som 
er viktige for yrket.

10) Minstekravene som skal oppfylles for grunnleggende 
kvalifisering og regelmessig opplæring, dreier seg om 
de sikkerhetsregler som skal følges under kjøring og 
når kjøretøyet står stille. Utvikling av defensiv kjøring 
(å forutse fare, ta hensyn til andre trafikanter), som 
går hånd i hånd med rasjonelt drivstofforbruk, vil ha 
en positiv virkning både på samfunnet og på selve 
veitransportsektoren.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/59/EF

av 15. juli 2003

om grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring av førere av visse veigående kjøretøyer for transport av gods eller 
passasjerer, om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3820/85 og rådsdirektiv 91/439/EØF og  

om oppheving av rådsdirektiv 76/914/EØF(*)

2009/EØS/34/15
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11) Dette direktiv bør ikke påvirke de rettigheter som er 
ervervet av en fører som har hatt nødvendig førerkort 
for å drive kjørevirksomhet siden før datoen fastsatt for 
å skaffe dyktighetsbeviset som bekrefter den tilsvarende 
grunnleggende kvalifisering eller regelmessige 
opplæring.

12) Bare opplæringssentre som er godkjent av vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene, bør kunne arrangere 
kursene fastsatt for grunnleggende kvalifisering og 
regelmessig opplæring. For å sikre disse sentrenes kvalitet, 
bør vedkommende myndigheter fastsette harmoniserte 
kriterier for godkjenning av dem, blant annet krav til en 
velbegrunnet faglig kompetanse.

13) Oppgaven med å gjennomføre prøvene fastsatt i forbindelse 
med grunnleggende kvalifisering og regelmessig 
opplæring bør tillegges ikke bare medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter, men også organer som 
de utpeker. På grunn av dette direktivs betydning for 
trafikksikkerheten og for like konkurransevilkår, bør 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter føre tilsyn 
med slike prøver.

14) Medlemsstatene bør fastsette at første del av regelmessig 
opplæring skal fullføres, og de bør utstede det 
tilsvarende dyktighetsbeviset, innen fem år enten etter 
utstedelsesdatoen for dyktighetsbeviset som bekrefter 
grunnleggende kvalifisering, eller etter utløpsdatoen 
for fristen visse førere har til å kunne gjøre gjeldende 
sine ervervede rettigheter. Disse fristene bør også kunne 
forkortes eller forlenges. Etter første regelmessige 
opplæring bør føreren gjennomgå regelmessig opplæring 
hvert femte år.

15) For å bekrefte at en fører som er borger i en medlemsstat, 
innehar ett av de dyktighetsbevis som er fastsatt i 
dette direktiv, og for å lette gjensidig godkjenning av 
de forskjellige dyktighetsbevisene, bør medlemsstatene 
påføre den harmoniserte fellesskapskoden for dette 
formål, samt utløpsdatoen for koden, enten på førerkortet 
eller på førerens nye kvalifikasjonsbevis, som skal 
godkjennes gjensidig av medlemsstatene og som det 
er fastsatt en harmonisert modell for i dette direktiv. 
Dette beviset bør oppfylle samme sikkerhetskrav som 
førerkortet, ettersom de rettigheter det gir er viktige 
for trafikksikkerheten og like konkurransevilkår. 
Den mulighet som medlemsstatene gis til å påføre 
fellesskapskoden på det nye kortet, bør gjøre det mulig 
for dem å fastsette en gyldighetsperiode for førerkort 
som ikke faller sammen med utløpsdatoen for den 
regelmessige opplæringens gyldighet, ettersom det i 
direktiv 91/439/EØF(1) er fastsatt at hver medlemsstat 
fortsatt skal ha rett til å bestemme gyldighetsperioden 
for førerkortene den utsteder, på grunnlag av nasjonale 
kriterier.

16) Vedlegg I og Ia til direktiv 91/439/EØF bør endres for 
å tilføye i listen over harmoniserte koder og underkoder 

(1) Rådsdirektiv 91/439/EØF av 29. juli 1991 om førerkort (EFT L 237 av 
24.8.1991, s. 1). Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/56/EF 
(EFT L 237 av 21.9.2000, s. 45).

fastsatt i disse vedleggene, den nye fellesskapskoden som 
bestemmer sluttdatoen for når en fører oppfyller kravet om 
faglig dyktighet, enten det dreier seg om grunnleggende 
kvalifisering eller regelmessig opplæring.

17) Det bør fastsettes særlige sertifiseringsbestemmelser 
for førere som omfattes av dette direktiv og som er 
tredjestatsborgere.

18) Kommisjonen bør overvåke gjennomføringen av dette 
direktiv, særlig på grunn av de forskjellige systemene 
for grunnleggende kvalifisering som er fastsatt i 
direktivet, og den bør framlegge en rapport om dette for 
Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité og Regionkomiteen.

19) På grunn av det betydelige antall førere som omfattes 
av dette direktiv, bør bestemmelsene om grunnleggende 
kvalifisering få anvendelse i to trinn, avhengig av om 
det dreier seg om persontransport eller godstransport. 
Når anvendelsen av dette direktiv skjer trinnvis for 
grunnleggende kvalifisering av førere av kjøretøyer i 
gods- og persontransport, bør det også være mulig å 
fastsette trinnvis innføring av regelmessig opplæring.

20) 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).

21) For å ta hensyn til anvendelsen på to forskjellige datoer av 
bestemmelsene om grunnleggende kvalifisering, bør de 
aktuelle bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3820/85 
samt direktiv 76/914/EØF oppheves.

22) For å overholde prinsippene i fellesskapsretten, er det 
likevel ønskelig at førere av kjøretøyer som brukes til 
transport, når dette anses å ha mindre innvirkning på 
trafikksikkerheten eller når kravene i dette direktiv ville 
påføre en uforholdsmessig stor økonomisk eller sosial 
byrde, unntas fra anvendelsen av dette direktiv.

23) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, å fastsette en 
standard for grunnleggende kvalifisering og regelmessig 
opplæring i hele Fellesskapet, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 
omfang og virkninger 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 dette målet —

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på kjørevirksomhet som utøves 
av

a) borgere i en medlemsstat og

b) tredjestatsborgere som er ansatt i eller som brukes av et 
foretak etablert i en medlemsstat,

heretter kalt «førere», som utfører veitransport i Fellesskapet, 
på offentlig vei, og som bruker

kjøretøyer som det kreves førerkort i gruppe C1, C1+E, C – 
eller C+E for, i henhold til direktiv 91/439/EØF, eller et 
førerkort som er godkjent som likeverdig,

kjøretøyer som det kreves førerkort i gruppe D1, D1+E, D – 
eller D+E for, i henhold til direktiv 91/439/EØF, eller et 
førerkort som er godkjent som likeverdig.

Artikkel 2

Unntak

Dette direktiv får ikke anvendelse på førere av

a) kjøretøyer der høyeste tillatte hastighet ikke overstiger 
45 km/t,

b) kjøretøyer som brukes av de væpnede styrker, sivilforsvaret, 
brannvesenet og ordensmakten, eller som står under disses 
kontroll,

c) kjøretøyer som prøvekjøres i forbindelse med tekniske 
forbedringer, reparasjon eller vedlikehold, og nye eller 
ombygde kjøretøyer som ennå ikke er tatt i bruk,

d) kjøretøyer som brukes i nødssituasjoner eller i forbindelse 
med redningsaksjoner,

e) kjøretøyer som brukes til kjøreopplæring av personer 
som ønsker å skaffe seg førerkort eller dyktighetsbevis, i 
henhold til artikkel 6 og artikkel 8 nr. 1,

f) kjøretøyer som brukes til ikke-kommersiell transport av 
passasjerer eller gods for private formål,

g) kjøretøyer som brukes til transport av materiell eller utstyr 
som føreren selv skal bruke i sitt yrke, forutsatt at kjøring 
av kjøretøyet ikke er førerens hovedvirksomhet.

Artikkel 3

Kvalifikasjon og opplæring

1. Kjørevirksomhet i henhold til artikkel 1 skal forutsette 
obligatorisk grunnleggende kvalifisering og obligatorisk 
regelmessig opplæring. For dette formål skal medlemsstatene 
fastsette

a) en ordning for grunnleggende kvalifisering

Medlemsstatene skal velge mellom følgende to 
muligheter:

i) En kombinasjon av kursdeltaking og en prøve

I samsvar med vedlegg I del 2 nr. 2.1 består denne 
formen for grunnleggende kvalifisering av obligatorisk 
kursdeltaking i et bestemt tidsrom. Det skal avsluttes 
med en prøve. Ved bestått prøve skal kvalifiseringen 
bekreftes ved et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 
6 nr. 1 bokstav a).

ii) Bare prøver

I samsvar med vedlegg I del 2 nr. 2.2 består denne formen 
for grunnleggende kvalifisering ikke av obligatorisk 
kursdeltaking, men bare av teoretiske og praktiske 
prøver. Ved beståtte prøver skal kvalifiseringen 
bekreftes ved et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 
6 nr. 1 bokstav b).

En medlemsstat kan likevel tillate en fører å kjøre på statens 
territorium før han eller hun får et dyktighetsbevis, når 
vedkommende gjennomgår et nasjonalt yrkesopplæringskurs 
på minst seks måneder, i løpet av et tidsrom på høyst tre år. 
Innenfor dette yrkesopplæringskurset kan prøvene nevnt i 
i) og ii) fullføres trinnvis.

b) En ordning med regelmessig opplæring

I samsvar med vedlegg I del 4 består regelmessig opplæring 
av obligatorisk kursdeltaking. Det skal bekreftes ved et 
dyktighetsbevis i henhold til artikkel 8 nr. 1.

2. Medlemsstatene kan også fastsette en ordning med 
hurtigere grunnleggende kvalifisering slik at en fører kan kjøre 
i de tilfeller som er nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) ii) og 
bokstav b) og i artikkel 5 nr. 3 bokstav a) i) og bokstav b).

I samsvar med vedlegg I del 3 skal hurtigere grunnleggende 
kvalifisering bestå av obligatorisk kursdeltaking. Den skal 
avsluttes med en prøve. Ved bestått prøve skal kvalifiseringen 
bekreftes ved et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 2.
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3. Medlemsstatene kan frita førere som har fått det bevis 
for faglig dyktighet som er fastsatt i direktiv 96/26/EF(1), for 
prøvene nevnt i nr. 1 bokstav a) i) og ii) og i nr. 2 i de emner 
som omfattes av prøven fastsatt i direktivet, og eventuelt for å 
delta i den delen av kurset som gjelder disse emnene.

Artikkel 4

Ervervede rettigheter

Følgende førere skal være fritatt for kravet om grunnleggende 
kvalifisering:

a) innehavere av førerkort i gruppe D1, D1+E, D eller D+E, 
eller førerkort godkjent som likeverdig, utstedt senest to år 
etter siste dato for innarbeiding av dette direktiv i nasjonal 
lovgivning,

b) innehavere av førerkort i gruppe C1, C1+E, C eller C+E, 
eller førerkort godkjent som likeverdig, utstedt senest tre år 
etter siste dato for innarbeiding av dette direktiv i nasjonal 
lovgivning.

Artikkel 5

Grunnleggende kvalifisering

1. Det er ikke nødvendig å være innehaver av det tilsvarende 
førerkortet for å få adgang til grunnleggende kvalifisering.

2. Førere av et kjøretøy beregnet på godstransport kan

a) fra fylte 18 år

i) føre et kjøretøy i førerkortgruppe C og C+E, forutsatt 
at de har et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 
1,

ii) føre et kjøretøy i førerkortgruppe C1 og C1+E, forutsatt 
at de har et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 
2,

b) fra fylte 21 år, føre et kjøretøy i førerkortgruppe C og C+E, 
forutsatt at de har et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 
nr. 2.

3. Førere av et kjøretøy beregnet på persontransport kan

a) fra fylte 21 år

i) føre et kjøretøy i førerkortgruppe D og D+E for å drive 
persontransport i rute, når rutens lengde ikke overstiger 
50 kilometer, og et kjøretøy i førerkortgruppe D1 og 
D1+E, forutsatt at de har et dyktighetsbevis i henhold 
til artikkel 6 nr. 2.

(1) Rådsdirektiv 96/26/EF av 29. april 1996 om adgang til yrket som 
godstransportør og persontransportør på vei og om gjensidig godkjenning 
av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis med sikte 
på å lette slike transportørers faktiske utøvelse av etableringsadgangen 
i innenlandsk og internasjonal transportvirksomhet (EFT L 124 av 
23.5.1996, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 98/76/EF (EFT L 277  
av 14.10.1998, s. 17).

 Hver medlemsstat kan tillate at førere av kjøretøyer i 
en av ovennevnte grupper kan føre slike kjøretøyer på 
statens territorium fra fylte 18 år, forutsatt at de har et 
dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 1,

ii) føre et kjøretøy i førerkortgruppe D og D+E, forutsatt 
at de har et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 
1.

 Hver medlemsstat kan tillate at førere av kjøretøyer i 
en av ovennevnte grupper kan føre slike kjøretøyer på 
statens territorium fra fylte 20 år, forutsatt at de har et 
dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 nr. 1. Denne 
aldersgrensen kan senkes til 18 år dersom føreren fører 
slike kjøretøyer uten passasjerer,

b) fra fylte 23 år, føre et kjøretøy i førerkortgruppe D og D+E, 
forutsatt at de har et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6 
nr. 2.

4. Med forbehold for aldergrensene fastsatt i nr. 2 skal 
førere som utfører godstransport og som har et dyktighetsbevis 
i henhold til artikkel 6 for en av gruppene fastsatt i nr. 2 i denne 
artikkel, være fritatt for å skaffe et slikt dyktighetsbevis for 
noen annen kjøretøygruppe nevnt i samme nummer.

Disse bestemmelsene får anvendelse på samme vilkår for 
førere som utfører persontransport i gruppene nevnt i nr. 3.

5. Førere som utfører godstransport og som utvider eller 
endrer sin virksomhet for å drive persontransport, eller omvendt, 
og som innehar et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6, skal 
ikke pålegges å gjenta de felles delene av den grunnleggende 
kvalifiseringen, men bare de delene som gjelder særskilt for 
den nye kvalifikasjonen.

Artikkel 6

Dyktighetsbevis som bekrefter grunnleggende 
kvalifisering

1. Dyktighetsbevis som bekrefter grunnleggende 
kvalifisering

a) Dyktighetsbevis utstedt på grunnlag av kursdeltaking og en 
prøve

 I samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i) skal 
medlemsstatene kreve at førerkandidater deltar på kurs 
ved et opplæringssenter godkjent av vedkommende 
myndigheter i samsvar med vedlegg I del 5, heretter kalt 
«godkjent opplæringssenter». Disse kursene skal omfatte 
alle emner nevnt i vedlegg I del 1. Denne opplæringen 
skal avsluttes med bestått prøve fastsatt i vedlegg I del 2 
nr. 2.1. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller 
et organ utpekt av dem skal arrangere denne prøven, som 
har til formål å kontrollere om førerkandidaten har det 
kunnskapsnivå som kreves i vedlegg I del 1, i ovennevnte 
emner. Disse myndigheter eller organer skal føre tilsyn med 
prøven og, ved bestått prøve, utstede et dyktighetsbevis 
som bekrefter grunnleggende kvalifisering, til føreren.
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b) Dyktighetsbevis utstedt på grunnlag av prøver

 I samsvar med artikkel 3 nr. 1 bokstav a) ii) skal 
medlemsstatene kreve at førerkandidater består de 
teoretiske og praktiske prøvene nevnt i vedlegg I del 2 nr. 
2.2. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller et 
organ utpekt av dem skal arrangere disse prøvene, som 
skal ha til formål å kontrollere om førerkandidaten har 
det kunnskapsnivå som kreves i vedlegg I del 1, i alle 
ovennevnte emner. Disse myndigheter eller organer skal 
føre tilsyn med prøvene og, ved bestått prøve, utstede et 
dyktighetsbevis som bekrefter grunnleggende kvalifisering, 
til føreren.

2. Dyktighetsbevis som bekrefter hurtigere grunnleggende 
kvalifisering

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 skal medlemsstatene kreve at 
førerkandidater deltar på kurs ved et godkjent opplæringssenter. 
Disse kursene skal omfatte alle emner nevnt i vedlegg I del 1.

Denne opplæringen skal avsluttes med prøven fastsatt i 
vedlegg I del 3. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter 
eller et organ utpekt av dem skal arrangere denne prøven, 
som skal ha til formål å kontrollere om førerkandidaten har 
det kunnskapsnivå som kreves i vedlegg I del 1, i ovennevnte 
emner. Disse myndigheter eller organer skal føre tilsyn med 
prøven og, ved bestått prøve, utstede et dyktighetsbevis som 
bekrefter hurtigere grunnleggende kvalifisering, til føreren.

Artikkel 7

Regelmessig opplæring

Regelmessig opplæring skal bestå av opplæring som gjør 
det mulig for innehaverne av et dyktighetsbevis i henhold 
til artikkel 6 og førerne nevnt i artikkel 4, å ajourføre 
kunnskapen som er viktig for deres arbeid, med særlig vekt på 
trafikksikkerhet og et mer rasjonelt drivstofforbruk.

Denne opplæringen skal arrangeres av et godkjent 
opplæringssenter, i samsvar med vedlegg I del 5. Dersom 
en fører går over til et annet foretak, må det tas hensyn til 
regelmessig opplæring som allerede er gjennomgått.

Regelmessig opplæring skal ha til formål å utvide og revidere 
noen av de emner som er nevnt i vedlegg I del 1.

Artikkel 8

Dyktighetsbevis som bekrefter regelmessig opplæring

1. Når en fører har fullført regelmessig opplæring som 
nevnt i artikkel 7, skal medlemsstatenes vedkommende 
myndigheter eller det godkjente opplæringssenteret utstede et 
dyktighetsbevis som bekrefter regelmessig opplæring, til ham 
eller henne.

2. Følgende førere skal følge et første kurs med regelmessig 
opplæring:

a) innehavere av et dyktighetsbevis i henhold til artikkel 6, 
innen fem år etter utstedelsesdatoen for dyktighetsbeviset,

b) førerne nevnt i artikkel 4, innen fem år etter de respektive 
datoer nevnt i artikkel 14 nr. 2, i samsvar med en tidsplan 
bestemt av medlemsstatene.

Medlemsstatene kan forkorte eller forlenge tidsrommene 
nevnt i bokstav a) og b), bl.a. slik at de sammenfaller med 
førerkortets utløpsdato eller slik at de muliggjør en gradvis 
innføring av regelmessig opplæring. Tidsrommet kan likevel 
ikke være kortere enn tre år eller lengre enn sju år.

3. En fører som har fullført et første kurs med regelmessig 
opplæring i henhold til nr. 2, skal gjennomgå regelmessig 
opplæring hvert femte år, før utløpet av gyldighetsperioden for 
dyktighetsbeviset som bekrefter regelmessig opplæring.

4. Innehavere av dyktighetsbeviset i henhold til artikkel 6 
eller dyktighetsbeviset i henhold til nr. 1 i denne artikkel, og 
førerne nevnt i artikkel 4 som har sluttet å utøve yrket og ikke 
oppfyller kravene i nr. 1, 2 og 3, skal gjennomgå et kurs med 
regelmessig opplæring før yrkesutøvelsen kan gjenopptas.

5. Førere som utfører gods- eller persontransport på vei og 
som har fullført kurs med regelmessig opplæring for en av 
førerkortgruppene i artikkel 5 nr. 2 og 3, skal være fritatt for 
plikten til å gjennomgå ytterligere regelmessig opplæring for 
en annen av gruppene fastsatt i disse numrene.

Artikkel 9

Opplæringssted

Førere nevnt i artikkel 1 bokstav a) skal skaffe seg den 
grunnleggende kvalifiseringen nevnt i artikkel 5 i den 
medlemsstat der de har sitt vanlige bosted, i henhold til artikkel 
14 i forordning (EØF) nr. 3821/85(1).

Førere nevnt i artikkel 1 bokstav b) skal skaffe seg denne 
kvalifikasjonen i den medlemsstat der foretaket er etablert eller 
i den medlemsstat som har utstedt arbeidstillatelse til dem.

Førere nevnt i artikkel 1 bokstav a) og b) skal gjennomgå 
regelmessig opplæring nevnt i artikkel 7 i den medlemsstat der 
de har sitt vanlige bosted eller i medlemsstaten de arbeider i.

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av 
fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 3.12.1985, s. 8). Forordningen 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1360/2002 (EFT L 207 av 
5.8.2002, s. 1).
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Artikkel 10

Fellesskapskode

1. På grunnlag av dyktighetsbeviset nevnt i artikkel 6 og 
dyktighetsbeviset nevnt i artikkel 8 nr. 1 skal medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 og 3 og artikkel 8, påføre 
fellesskapskoden fastsatt i nr. 2 i denne artikkel ved siden av 
de tilsvarende førerkortgruppene,

enten på førerkortet,– 

eller på førerens kvalifikasjonsbevis utstedt i samsvar med – 
modellen vist i vedlegg II.

Førerens kvalifikasjonsbevis utstedt av medlemsstatene 
skal være gjensidig godkjent. Når beviset utstedes, skal 
vedkommende myndigheter kontrollere gyldigheten av det 
førerkort hvis nummer er nevnt på beviset.

2. Følgende fellesskapskode skal tilføyes på listen over 
harmoniserte fellesskapskoder fastsatt i vedlegg I og Ia til 
direktiv 91/439/EØF:

«95. Fører som har dyktighetsbevis som tilfredsstiller 
kravet til faglig dyktighet nevnt i artikkel 3, til … 
(f.eks. 95. 01.01.2012).»

3. a) En fører nevnt i artikkel 1 bokstav b) som fører 
kjøretøyer som brukes til godstransport på vei, skal 
bevise at han eller hun har den kvalifikasjon og 
opplæring som er fastsatt i dette direktiv, ved hjelp av 
førerattesten fastsatt i forordning (EF) nr. 484/2002(1).

I tillegg til attesten kan medlemsstaten utstede til 
denne føreren det kvalifikasjonsbevis som er fastsatt i 
vedlegg II, påført den aktuelle fellesskapskoden.

b) En fører nevnt i artikkel 1 bokstav b) som fører 
kjøretøyer som brukes til persontransport på vei, 
skal bevise at han eller hun har den kvalifikasjon og 
opplæring som er fastsatt i dette direktiv, ved hjelp av

enten fellesskapskoden påført førerkortet etter – 
fellesskapsmodellen, dersom vedkommende har et 
slikt førerkort, eller

førerens kvalifikasjonsbevis fastsatt i vedlegg II, – 
påført den aktuelle fellesskapskoden, eller

en nasjonal attest med gyldighet som medlemsstatene – 
gjensidig godkjenner på sine respektive territorier.

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 484/2002 av 1. mars 2002 
om endring av rådsforordning (EØF) nr. 881/92 og (EØF) nr. 3118/93 med 
henblikk på innføring av en førerattest (EFT L 76 av 19.3.2002, s. 1).

Artikkel 11

Tilpasning til vitenskapelig og teknisk utvikling

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I og II 
til den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 nr. 2.

Artikkel 12

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

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

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

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 13

Rapport

Innen 10. september 2011 skal Kommisjonen oversende 
Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Regionkomiteen en rapport med en første 
vurdering av gjennomføringen av dette direktiv, særlig med 
hensyn til likeverdigheten av de forskjellige ordningene 
for grunnleggende kvalifisering fastsatt i artikkel 3, og 
hvor virkningsfulle de er når det gjelder å nå det fastsatte 
kvalifikasjonsnivået. Rapporten skal eventuelt være vedlagt 
hensiktsmessige forslag.

Artikkel 14

Innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

1. Medlemsstatene skal innen 10. september 2006 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 anvende disse bestemmelsene

fra 10. september 2008 når det gjelder den grunnleggende – 
kvalifiseringen som kreves for å føre kjøretøyer i 
førerkortgruppe D1, D1+E, D og D+E,

fra 10. september 2009 når det gjelder den grunnleggende – 
kvalifiseringen som kreves for å føre kjøretøyer i 
førerkortgruppe C1, C1+E, C og C+E.

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette og skal bistå hverandre ved anvendelsen av disse 
bestemmelsene.
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Artikkel 15

Oppheving

1. I artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 3820/85 gjøres 
følgende endringer:

a) Nr. 1 oppheves med virkning fra 10. september 2009.

b) Nr. 2 og 4 oppheves med virkning fra 10. september 
2008.

2. Direktiv 76/914/EØF oppheves med virkning fra 10. 
september 2009.

3. Lover og forskrifter vedtatt for å etterkomme direktiv 
76/914/EØF får ikke lenger anvendelse

fra 10. september 2008 på førere av kjøretøyer for – 
persontransport på vei,

fra 10. september 2009 på førere av kjøretøyer for – 
godstransport på vei.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX G. TREMONTI

 President Formann

___________________
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VEDLEGG I

MINSTEKRAV TIL KVALIFISERING OG OPPLÆRING

Del 1: Liste over emner

Den kunnskap som medlemsstatene skal ta hensyn til når de fastsetter grunnleggende kvalifisering og regelmessig 
opplæring for føreren, må omfatte minst de emner som er oppført i denne listen. Førerkandidater må nå det nivå med 
hensyn til kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å føre kjøretøyer i den aktuelle førerkortgruppen 
på en sikker måte.

Minstenivået for kunnskap kan ikke være lavere enn nivå 2 i nivåstrukturen for opplæring fastsatt i vedlegg I til vedtak 
85/368/EØF(1), dvs. det nivå som nås ved obligatorisk skolegang, supplert med yrkesrettet opplæring.

1. Videreopplæring i rasjonell kjøring på grunnlag av sikkerhetsregler

 A l l e  f ø r e r k o r t

1.1. Mål: å kjenne overføringssystemets egenskaper for å gjøre best mulig bruk av det:

 Kurver for en motors dreiemoment, effekt og særskilte forbruk, området for optimal bruk av turteller, 
diagrammer for girkassens utveksling.

1.2. Mål: å kjenne sikkerhetsinnretningenes tekniske egenskaper og funksjon for å ha herredømme over kjøretøyet, 
redusere slitasjen mest mulig og hindre funksjonssvikt:

 Særlige kjennetegn ved det hydrauliske servobremseanlegget, grenser for bruk av bremser og mellomakselbrems, 
kombinert bruk av bremser og mellomakselbrems, finne det beste forholdet mellom fart og utveksling, 
utnyttelse av kjøretøyets treghet, bruk av metoder for å senke farten og bremse i utforbakker, tiltak som skal 
treffes ved feil.

1.3. Mål: å kunne optimalisere drivstofforbruket:

 Optimalisere drivstofforbruket ved å anvende kunnskapen fra nr. 1.1 og 1.2.

 Førerkort C, C+E, C1, C1+E

1.4. Mål: å kunne laste kjøretøyet, med behørig hensyn til sikkerhetsregler og god bruk av kjøretøyet:

 Krefter som påvirker kjøretøyer i bevegelse, bruk av girkassens utveksling i samsvar med kjøretøyets last og 
veiprofilen, beregning av nyttelast for kjøretøy eller vogntog, beregning av lastvolum, lastfordeling, følger av 
å overbelaste akselen, kjøretøyets stabilitet og tyngdepunkt, emballasjetyper og paller.

 Hovedkategorier av gods som trenger sikring, stuings- og sikringsteknikker, bruk av sikringsstropper, kontroll 
av sikringsinnretninger, bruk av håndteringsutstyr, påsetting og avtaking av presenning.

 F ø r e r k o r t  D ,  D + E ,  D 1 ,  D 1 + E

1.5. Mål: å kunne ivareta passasjerenes komfort og sikkerhet:

 Justering av bevegelse i lengde- og sideretningen, hensynsfull trafikkatferd, plassering på veien, jevn bremsing, 
oppmerksomhet på overheng, bruk av særskilt infrastruktur (offentlige områder, egne felt), håndtering av 
konflikter mellom sikker kjøring og andre oppgaver som fører, samhandling med passasjerer, særegenheter 
ved visse passasjergrupper (funksjonshemmede, barn).

1.6. Mål: å kunne laste kjøretøyet, samtidig som det tas behørig hensyn til sikkerhetsregler og god bruk av 
kjøretøyet:

 Krefter som påvirker kjøretøyer i bevegelse, bruk av girkassens utveksling i samsvar med kjøretøyets last og 
veiprofilen, beregning av nyttelast for kjøretøy eller vogntog, lastfordeling, følger av å overbelaste akselen, 
kjøretøyets stabilitet og tyngdepunkt.

(1) Rådsvedtak 85/368/EØF av 16. juli 1985 om samsvar mellom de kvalifikasjoner som oppnås ved yrkesrettet opplæring i 
medlemsstatene i De europeiske fellesskap (EFT L 199 av 31.7.1985, s. 56).
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2. Anvendelse av regler

 A l l e  f ø r e r k o r t

2.1. Mål: å kjenne de sosialrettslige rammevilkårene for veitransport og de regler som regulerer den:

 Lengste arbeidstid som gjelder i transportsektoren; prinsipper i og anvendelse og følger av forordning (EØF) 
nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85; straff for å unnlate å bruke fartsskriver samt for gal bruk og forfalsking av 
den; kunnskap om de sosialrettslige rammevilkår for veitransport: førernes rettigheter og plikter med hensyn 
til grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring.

 F ø r e r k o r t  C ,  C + E ,  C 1 ,  C 1 + E

2.2. Mål: å kjenne regelverket for godstransport:

 Driftstillatelser for transport, forpliktelser i henhold til standardavtaler om godstransport, utstedelse av 
dokumenter som inngår i transportavtalen, internasjonale transporttillatelser, forpliktelser i henhold til 
Konvensjonen om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei, utstedelse av internasjonalt fraktbrev, 
transport over landegrensene, speditører, særlige følgedokumenter for gods.

 F ø r e r k o r t  D ,  D + E ,  D 1 ,  D 1 + E

2.3. Mål: å kjenne regelverket for persontransport:

 Transport av særlige passasjergrupper, sikkerhetsutstyr om bord i buss, sikkerhetsbelter, lasting av 
kjøretøyet.

3. Helse, trafikksikkerhet og miljøsikkerhet, service, logistikk

 A l l e  f ø r e r k o r t

3.1. Mål: å være oppmerksom på farene i trafikken og arbeidsulykker:

 Arbeidsulykkestyper i transportsektoren, statistikk over trafikkulykker, lastebilers/turbussers ulykkesfrekvens, 
menneskelige, materielle og økonomiske følger.

3.2. Mål: å kunne forebygge kriminalitet og menneskesmugling:

 Alminnelige opplysninger, følger for førere, forebyggende tiltak, kontrolliste, lovgivning om transportforetakets 
ansvar.

3.3. Mål: å kunne forebygge fysiske risikoer:

 Ergonomiske prinsipper: farlige bevegelser og stillinger, fysisk form, håndteringsøvelser, personlig sikkerhet.

3.4. Mål: å være klar over betydningen av fysisk og psykisk skikkethet:

 Prinsipper om sunt, balansert kosthold, virkninger av alkohol, legemidler eller andre stoffer som kan 
påvirke atferd, symptomer på, årsaker til og virkninger av tretthet og stress, den grunnleggende arbeids- og 
hvilesyklusens avgjørende rolle.

3.5. Mål: å kunne vurdere nødssituasjoner:

 Atferd i en nødssituasjon: vurdere situasjonen, unngå forverring av en ulykke, tilkalle hjelp, hjelpe skadde 
og gi førstehjelp, reagere i tilfelle brann, evakuere dem som befinner seg inne i en lastebil/buss, ivareta alle 
passasjerers sikkerhet, reagere i tilfelle av aggresjon; grunnprinsipper for skriving av felles skademelding.

3.6. Mål: å kunne vise en atferd som bidrar til å bedre et selskaps omdømme:

 Førerens atferd og selskapets omdømme: betydningen for selskapet av kvaliteten på den service føreren 
yter, førerens roller, personer som føreren kommer i kontakt med, vedlikehold av kjøretøyet, organisering av 
arbeidet, kommersielle og økonomiske følger av en tvist.

 F ø r e r k o r t  C ,  C + E ,  C 1 ,  C 1 + E

3.7. Mål: å kjenne de økonomiske rammevilkårene for godstransport på vei og markedets organisering:

 Veitransport i forhold til andre transportmåter (konkurranse, speditører), forskjellige typer veitransportvirksomhet 
(transport for en annens regning, egen regning, transporttilknyttet virksomhet), organisering av hovedtypene av 
transportforetak og transporttilknyttet virksomhet, forskjellig spesialisering innen transport (tankbil, transport 
med kontrollert temperatur osv.), endringer i næringen (diversifisering av de tjenester som ytes, jernbane/vei, 
underleverandører osv.).
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 F ø r e r k o r t  D ,  D + E ,  D 1 ,  D 1 + E

3.8. Mål: å kjenne de økonomiske rammevilkårene for persontransport på vei og markedets organisering:

 Persontransport på vei i forhold til andre persontransportmåter (jernbane, privatbil), forskjellige typer 
virksomhet innen persontransport på vei, transport over landegrensene (internasjonal transport), organisering 
av de viktigste foretakstypene innen persontransport på vei.

Del 2: Obligatorisk grunnleggende kvalifisering fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

2.1. Valgmulighet med kombinasjon av kursdeltaking og prøve

 Den grunnleggende kvalifiseringen må omfatte undervisning i alle emner på listen i del 1. Varigheten av denne 
grunnleggende kvalifiseringen må være 280 timer.

 Hver førerkandidat må gjennomføre minst 20 timers individuell kjøring i et kjøretøy i den aktuelle gruppen 
som oppfyller minst kravene til prøvekjøretøyer i henhold til direktiv 91/439/EØF.

 Under individuell kjøring må førerkandidaten følges av en instruktør, ansatt ved et godkjent opplæringssenter. 
Hver fører kan kjøre høyst 8 av de 20 timene med individuell kjøring på en egen bane eller en avansert 
simulator slik at kandidatens opplæring i rasjonell kjøring kan vurderes på grunnlag av sikkerhetsregler, særlig 
med hensyn til håndtering av kjøretøyet under forskjellige veiforhold og hvordan disse forandrer seg etter 
forskjellige atmosfæriske forhold og tid på døgnet.

 For førerne nevnt i artikkel 5 nr. 5 må varigheten av den grunnleggende kvalifiseringen være 70 timer, 
herunder 5 timer individuell kjøring.

 Ved slutten av denne opplæringen skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller organet som er 
utpekt av dem, gi føreren en skriftlig eller muntlig prøve. Prøven må omfatte minst ett spørsmål per mål nevnt 
i emnelisten i del 1.

2.2. Valgmulighet med prøver

 Medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller organet som er utpekt av dem, skal arrangere ovennevnte 
teoretiske og praktiske prøver for å kontrollere om førerkandidaten har det kunnskapsnivå som kreves i del 1 
når det gjelder de emner og mål som er oppført der.

a) Den teoretiske prøven skal bestå av minst to deler:

i) spørsmål som omfatter flervalgssvar, eller spørsmål som krever direkte svar, eller en kombinasjon av 
disse,

ii) studier av enkelttilfeller.

 Minste varighet av den teoretiske prøven skal være fire timer.

b) Den praktiske prøven skal bestå av to deler:

i) en kjøreprøve med sikte på å vurdere kandidatens opplæring i rasjonell kjøring på grunnlag 
av sikkerhetsregler. Prøven må om mulig foregå på veier utenfor tettbebyggelse, på veier med 
høy hastighet og på motorveier (eller lignende), og på alle former for veier i byområder med de 
forskjellige typer vanskeligheter en fører vil kunne møte. Det er ønskelig at denne prøven foregår 
under forhold med varierende trafikktetthet. Kjøretiden på veien må brukes best mulig for å vurdere 
kandidaten i alle trafikkområder som han eller hun vil kunne møte. Minste varighet av denne prøven 
skal være 90 minutter,

ii) en praktisk prøve som omfatter minst nr. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 og 3.5.

Minste varighet av denne prøven skal være 30 minutter.

Kjøretøyet som brukes til den praktiske prøven, må oppfylle minst kravene til prøvekjøretøyer i henhold 
til direktiv 91/439/EØF.

Den praktiske prøven kan utfylles med en tredje prøve som foregår på en egen bane eller en avansert 
simulator for å vurdere kandidatens opplæring i rasjonell kjøring på grunnlag av sikkerhetsregler, særlig 
med hensyn til håndtering av kjøretøyet under forskjellige veiforhold og hvordan disse forandrer seg etter 
forskjellige atmosfæriske forhold og tid på døgnet.

Varigheten av denne valgfrie prøven er ikke fastlagt. Dersom føreren består en slik prøve, kan varigheten 
av den trekkes fra de 90 minuttene for kjøreprøven nevnt i i), men tiden som trekkes fra, kan ikke være 
mer enn 30 minutter.

For førerne nevnt i artikkel 5 nr. 5 må den teoretiske prøven være begrenset til de emner nevnt i del 1 som 
er relevante for kjøretøyene som den nye grunnleggende kvalifiseringen gjelder. Slike førere må likevel 
gjennomgå hele den praktiske prøven.
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Del 3: Hurtigere grunnleggende kvalifisering fastsatt i artikkel 3 nr. 2

Hurtigere grunnleggende kvalifisering må omfatte undervisning i alle emner på listen i del 1. Varigheten må være 140 
timer.

Hver førerkandidat må gjennomføre minst ti timer individuell kjøring i et kjøretøy i den aktuelle gruppen som oppfyller 
minst kravene til prøvekjøretøyer i henhold til direktiv 91/439/EØF.

Under individuell kjøring må førerkandidaten følges av en instruktør, ansatt ved et godkjent opplæringssenter. Hver 
fører kan kjøre høyst fire timer av de ti timene med individuell kjøring på en egen bane eller en avansert simulator 
slik at kandidatens opplæring i rasjonell kjøring kan vurderes på grunnlag av sikkerhetsregler, særlig med hensyn til 
håndtering av kjøretøyet under forskjellige veiforhold og hvordan disse forandrer seg etter forskjellige atmosfæriske 
forhold og tid på døgnet.

For førerne nevnt i artikkel 5 nr. 5 må varigheten av den grunnleggende kvalifiseringen være 35 timer, herunder to og 
en halv time individuell kjøring.

Ved slutten av denne opplæringen skal medlemsstatenes vedkommende myndigheter eller organet som er utpekt av 
dem, gi føreren en skriftlig eller muntlig prøve. Prøven må omfatte minst ett spørsmål per mål nevnt i emnelisten i del 
1.

Del 4: Obligatorisk regelmessig opplæring fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Obligatoriske kurs med regelmessig opplæring skal arrangeres av et godkjent opplæringssenter. Varigheten skal være 35 
timer hvert femte år, i perioder på minst sju timer. Slik regelmessig opplæring kan delvis gis på avanserte simulatorer.

Del 5: Godkjenning av grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring

5.1. Opplæringssentrene for grunnleggende kvalifisering og regelmessig opplæring må være godkjent av medlemsstatenes 
vedkommende myndigheter. Slik godkjenning kan gis bare etter skriftlig søknad. Søknaden må være vedlagt 
dokumenter, herunder:

5.1.1. et tilfredsstillende kvalifiserings- og opplæringsprogram med angivelse av emnene det undervises i og 
gjennomføringsplanen og undervisningsmetodene,

5.1.2. instruktørenes kvalifikasjoner og virksomhetsområder,

5.1.3. opplysninger om lokalene der kursene holdes, undervisningsmateriale, hvilke ressurser som finnes for det 
praktiske arbeidet og vognparken som brukes,

5.1.4. vilkårene for å delta på kursene (antall deltakere).

5.2. Vedkommende myndighet må gi skriftlig godkjenning på følgende vilkår:

5.2.1. opplæringen må gjennomføres i samsvar med dokumentene som er vedlagt søknaden,

5.2.2. vedkommende myndighet må ha rett til å sende personer med fullmakt til å overvære kursene ved de 
godkjente sentrene, og må ha rett til å kontrollere sentrenes ressursutnyttelse og at kursene og prøvene 
gjennomføres på en god måte,

5.2.3. godkjenningen kan tilbakekalles eller midlertidig oppheves dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er 
oppfylt.

Det godkjente senteret må garantere at instruktørene har god kjennskap til de nyeste reglene og 
opplæringskravene. Som ledd i en særskilt framgangsmåte for utvelging må instruktørene dokumentere 
kunnskap om både emnene og undervisningsmetodene. Når det gjelder den praktiske delen av opplæringen, 
må instruktørene dokumentere erfaring som yrkessjåfør eller tilsvarende kjøreerfaring, som for eksempel 
kjørelærer for tunge kjøretøyer.

Undervisningsprogrammet må være i samsvar med godkjenningen og må omfatte emnene på listen i del 1.

___________
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VEDLEGG II

BESTEMMELSER OM DE EUROPEISKE FELLESSKAPS MODELL FOR FØRERENS 
KVALIFIKASJONSBEVIS

1. Bevisets fysiske egenskaper må være i samsvar med ISO-standard 7810 og 7816-1.

Metodene for å verifisere bevisets fysiske egenskaper for å sikre at disse tilfredsstiller internasjonale standarder, 
må være i samsvar med ISO-standard 10373.

2. Beviset har to sider:

 Side 1 inneholder:

a) overskriften «førerens kvalifikasjonsbevis» trykt med store typer på det eller de offisielle språk i medlemsstaten 
som utsteder beviset,

b) navnet på medlemsstaten som utsteder beviset (valgfritt),

c) nasjonalitetsmerket til medlemsstaten som utsteder beviset, trykt i negativ i et blått rektangel omkranset av tolv 
gule stjerner; nasjonalitetsmerkene er følgende:

B: Belgia

DK: Danmark

D: Tyskland

GR: Hellas

E: Spania

F: Frankrike

IRL: Irland

I: Italia

L: Luxembourg

NL: Nederland

A: Østerrike

P: Portugal

FIN: Finland

S: Sverige

UK: Det forente kongerike

d) opplysninger som er særskilte for beviset, nummerert slik:

1. innehaverens etternavn,

2. innehaverens fornavn,

3. innehaverens fødselsdato og fødested,

4. a) utstedelsesdato,

 b) utløpsdato,

 c) navn på utstedende myndighet (kan trykkes på side 2),

 d) et annet nummer enn førerkortets nummer, for administrasjonsformål (valgfritt),

5. a) førerkortets nummer,

 b) serienummer,

6. fotografi av innehaveren,

7. innehaverens underskrift,

8. innehaverens vanlige bosted eller postadresse (valgfritt),

9. for hvilke (under)grupper av kjøretøyer føreren tilfredsstiller kravene til grunnleggende kvalifisering og 
regelmessig opplæring,
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e) overskriften «EF-modell» på språket eller språkene i medlemsstaten som utsteder beviset, og overskriften 
«førerens kvalifikasjonsbevis» på de øvrige offisielle språkene i Fellesskapet, trykt i blått på en slik måte at de 
danner bevisets bakgrunn:

tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο επιμόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare,

f) referansefarger:

blå: Pantone Reflex blue,– 

gul: Pantone yellow.– 

Side 2 inneholder:

a) 9. for hvilke (under)grupper av kjøretøyer føreren tilfredsstiller kravene til grunnleggende kvalifisering og 
regelmessig opplæring,

10. fellesskapskoden fastsatt i artikkel 10 i dette direktiv,

11. plass til at medlemsstaten som utsteder beviset, eventuelt kan påføre nødvendige administrative 
opplysninger eller opplysninger om trafikksikkerhet (valgfritt). Dersom opplysningene er knyttet til en 
rubrikk i dette vedlegg, må det tilsvarende rubrikknummeret stå foran slike opplysninger,

b) en forklaring på de nummererte rubrikkene som står på side 1 og 2 på beviset (minst rubrikk 1, 2, 3, 4a, 4b, 
4c, 5a, 5b og 10).

Dersom en medlemsstat ønsker å formulere disse tekstene på et annet nasjonalt språk enn ett av følgende 
språk: dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, italiensk, portugisisk, spansk og svensk, skal 
den utarbeide en tospråklig versjon av beviset og bruke ett av ovennevnte språk, med forbehold for de øvrige 
bestemmelsene i dette vedlegg.

3. Sikkerhet, herunder personvern

Siktemålet med de forskjellige bestanddelene av beviset er å utelukke eventuell forfalskning eller ulovlig inngrep 
og å oppdage ethvert forsøk på dette.

Medlemsstaten må sørge for at bevisets sikkerhetsnivå minst tilsvarer førerkortets sikkerhetsnivå.

4. Særlige bestemmelser

Etter samråd med Kommisjonen kan medlemsstatene tilføye farger og merking, som for eksempel en strekkode, 
nasjonale symboler og sikkerhetselementer, med forbehold for de øvrige bestemmelsene i dette vedlegg.

I forbindelse med gjensidig godkjenning av beviser kan strekkoden ikke inneholde noen andre opplysninger enn 
dem som allerede står leselig på førerens kvalifikasjonsbevis. eller som er nødvendige for utstedelsen av beviset.
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EF-MODELL FOR FØRERENS KVALIFIKASJONSBEVIS

__________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Sikkerhetshendelser som følge av terrorisme er blant de 
største truslene mot idealene om demokrati, frihet og fred 
som er grunnleggende verdier i Den europeiske union.

2) Mennesker, infrastruktur og utstyr i havner bør beskyttes 
mot sikkerhetshendelser og de ødeleggende virkningene 
av disse. Slik beskyttelse vil være en fordel for 
transportbrukere, økonomien og samfunnet som helhet.

3) Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union 
vedtok 31. mars 2004 forordning (EF) nr. 725/2004(4) 
om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg. 
Tiltakene for sjøfartssikkerhet som er pålagt ved nevnte 
forordning, utgjør bare en del av tiltakene som er 
nødvendige for å oppnå et tilstrekkelig beredskapsnivå 
i hele transportkjeden knyttet til sjøfart. Forordningens 
virkeområde omfatter bare sikkerhetstiltak om bord på 
fartøyer og ved umiddelbar kontakt mellom fartøy og 
havn.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 25.11.2005, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 13.

(1) EUT C 120 av 20.5.2005, s. 28.
(2) EUT C 43 av 18.2.2005, s. 26.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 10. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 6. oktober 2005.
(4) EUT L 129 av 29.4.2004, s. 6.

4) Med sikte på å oppnå best mulig beskyttelse for skipsfarts- 
og havnesektorene, bør det innføres havnesikkerhetstiltak 
som omfatter alle havner innenfor grensene fastsatt av 
den berørte medlemsstaten, slik at sikkerhetstiltakene 
som treffes i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004, 
underbygges av forbedret sikkerhet i områder med 
havneaktivitet. Disse tiltakene bør få anvendelse på alle 
havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som 
omfattes av forordning (EF) nr. 725/2004.

5) Målsettingen om sikkerhet i dette direktiv bør oppnås 
gjennom å vedta egnede tiltak med forbehold for 
medlemsstatenes regelverk på området nasjonal sikkerhet 
og tiltak som kan treffes på grunnlag av avdeling VI i 
traktaten om Den europeiske union.

6) Medlemsstatene bør på grunnlag av detaljerte 
sårbarhetsvurderinger fastslå de nøyaktige grensene 
for det havneområdet som skal sikres, samt de ulike 
tiltakene som kreves for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet 
i havnen. Slike tiltak bør avhenge av det gjeldende 
beredskapsnivået og gjenspeile forskjeller i risikoprofilen 
for ulike delområder av havnen.

7) Medlemsstatene bør godkjenne havnesikkerhetsplaner 
der resultatene av sårbarhetsvurderingen av havnene er 
innarbeidet. Effektive sikkerhetstiltak forutsetter også 
en klar fordeling av oppgaver mellom alle berørte parter 
samt regelmessige øvelser. At denne klare fordelingen 
av oppgaver og registreringen av øvelsesrutiner inngår 
i havnens sikkerhetsplan, anses å bidra sterkt til at både 
forebyggende og utbedrende havnesikkerhetstiltak blir 
effektive.

8) Roroskip er særlig sårbare for sikkerhetshendelser, 
særlig dersom de transporterer både passasjerer og 
last. Det bør på grunnlag av risikovurderinger treffes 
tilstrekkelige tiltak til å sikre at person- og lastebiler 
beregnet på transport med roroskip på innenriksruter og 
internasjonale ruter, ikke forårsaker risiko for fartøyet, 
passasjerene og besetningen eller for lasten. Tiltakene bør 
treffes på en måte som i minst mulig grad hindrer flyten 
i operasjonene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/65/EF

av 26. oktober 2005

om forbedret sikkerhet for havner(*)

2009/EØS/34/16
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9) Medlemsstatene bør kunne nedsette havnesikkerhets-
komiteer som har som oppgave å gi praktiske råd i 
havnene som omfattes av dette direktiv.

10) Medlemsstatene bør sørge for at alle berørte parter 
kjenner sitt ansvarsområde når det gjelder havnesikkerhet. 
Medlemsstatene bør kontrollere at sikkerhetsreglene 
overholdes og utpeke en myndighet som er ansvarlig for 
alle havnene, godkjenne alle sårbarhetsvurderinger og 
sikkerhetsplaner for havnene, fastsette beredskapsnivåer 
og opplyse om disse etter behov samt sørge for at 
det opplyses om tiltakene og at de gjennomføres og 
samordnes på en riktig måte.

11) Medlemsstatene bør godkjenne vurderinger og planer 
og føre tilsyn med at de gjennomføres i havnene. For 
å begrense forstyrrelsene i havnevirksomheten og de 
administrative byrdene for inspeksjonsorganene mest 
mulig, bør Kommisjonen overvåke gjennomføringen 
av dette direktiv samtidig med inspeksjonene fastsatt i 
artikkel 9 nr. 4 i forordning (EF) nr. 725/2004.

12) Medlemsstatene bør sørge for at et kontaktorgan 
for havnesikkerhet fungerer som bindeledd mellom 
Kommisjonen og medlemsstatene. De bør underrette 
Kommisjonen om hvilke havner som omfattes av dette 
direktiv, på grunnlag av sårbarhetsvurderingene som er 
utført.

13) En effektiv og ensartet gjennomføring av tiltakene i 
henhold til denne sikkerhetspolitikken reiser viktige 
finansieringsmessige spørsmål. Finansiering av ytterligere 
sikkerhetstiltak bør ikke føre til konkurransevridning. 
Innen 30. juni 2006 bør Kommisjonen framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet resultatene av en 
undersøkelse av kostnadene ved tiltakene truffet i henhold 
til dette direktiv, som særlig ser nærmere på hvordan 
finansieringen er delt mellom offentlige myndigheter, 
havnemyndighetene og operatørene.

14) Dette direktiv respekterer grunnleggende rettigheter, og 
følger de prinsipper som er nedfelt i Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter.

15) 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).

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

16) Det bør innføres en framgangsmåte for tilpasning av dette 
direktiv for å ta hensyn til utviklingen i de internasjonale 
instrumentene, og i lys av de oppnådde erfaringer, 
å tilpasse eller utfylle de detaljerte bestemmelsene i 
vedleggene til dette direktiv, uten å utvide direktivets 
virkeområde.

17) Ettersom målene for dette direktiv, som er å innføre egnede 
tiltak for sjøtransport- og havnepolitikken på en balansert 
måte, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, 
og derfor, fordi dette direktiv omfatter hele Europa, lettere 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i 
samsvar med nærhetsprinsippet, som fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet i 
samme artikkel går dette direktiv ikke ut over det som er 
nødvendig for å oppnå disse målene.

18) Ettersom dette direktiv gjelder sjøhavner, får forpliktelsene 
i direktivet ikke anvendelse på Østerrike, Den tsjekkiske 
republikk, Ungarn, Luxembourg eller Slovakia —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

1. Dette direktiv har som hovedformål å innføre 
fellesskapstiltak med sikte på å bedre havnesikkerheten mot 
trusler om sikkerhetshendelser. 

Dette direktiv skal også sikre at sikkerhetstiltakene som treffes 
i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004, underbygges av 
forbedret havnesikkerhet.

2. Tiltakene nevnt i nr. 1, skal bestå av:

a) felles grunnleggende regler for sikkerhetstiltak for havner,

b) en ordning for anvendelse av disse reglene,

c) egnede ordninger for å kontrollere at reglene overholdes.

Artikkel 2

Virkeområde

1. I dette direktiv er det fastsatt sikkerhetstiltak som 
skal overholdes i havner. Medlemsstatene kan anvende 
bestemmelsene i dette direktiv på områder knyttet til havnen.
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2. Tiltakene fastsatt i dette direktiv, får anvendelse på alle 
havner som ligger på en medlemsstats territorium der det 
ligger ett eller flere havneanlegg som omfattes av en godkjent 
sikkerhetsplan for havneanlegg i henhold til forordning (EF) 
nr. 725/2004. Dette direktiv får ikke anvendelse på militære 
installasjoner i havner.

3. Medlemsstatene skal for hver havn fastsette de grensene 
for havnen som gjelder i dette direktiv, idet det tas behørig 
hensyn til opplysningene fra sårbarhetsvurderingen av havner.

4. Dersom grensene for et havneanlegg som definert i 
forordning (EF) nr. 725/2004, er fastsatt av en medlemsstat 
på en måte som reelt omfatter havnen, skal de relevante 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 725/2004 komme foran 
bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 3

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «havn» et bestemt land- og vannområde som har grenser 
fastsatt av medlemsstaten der havnen ligger, og som 
inneholder anlegg og utstyr beregnet på tilrettelegging for 
kommersiell sjøtransport,

2. «kontakt mellom fartøy og havn» det samspillet som 
oppstår når et fartøy direkte og umiddelbart påvirkes av 
handlinger som omfatter forflytning av personer eller varer 
eller ytelsen av havnetjenester til eller fra fartøyet,

3. «havneanlegg» et sted der kontakt mellom fartøy og havn 
finner sted; dette omfatter områder som ankerplasser, 
venteplasser og ankomst fra sjøsiden, etter hva som er 
aktuelt,

4. «kontaktorgan for havnesikkerhet» det organet som er 
utpekt av hver medlemsstat for å fungere som kontaktorgan 
for Kommisjonen og andre medlemsstater, og som skal 
tilrettelegge, følge opp og opplyse om anvendelsen av 
tiltakene for havnesikkerhet fastsatt i dette direktiv,

5. «havnesikkerhetsmyndighet» myndigheten som har ansvar 
for sikkerhetsspørsmål i en bestemt havn.

Artikkel 4

Samordning med tiltak som treffes i henhold til 
forordning (EF) nr. 725/2004

Medlemsstatene skal sørge for at havnesikkerhetstiltakene som 
innføres ved dette direktiv, er nært samordnet med tiltak som 
treffes i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004.

Artikkel 5

Havnesikkerhetsmyndighet

1. Medlemsstatene skal utpeke en havnesikkerhetsmyndighet 
for hver havn som omfattes av dette direktiv. En 
havnesikkerhetsmyndighet kan utpekes for mer enn én havn.

2. Havnesikkerhetsmyndigheten skal ha ansvar for å 
utarbeide og gjennomføre havnesikkerhetsplanene som bygger 
på resultatene av sårbarhetsvurderinger av havner.

3. Medlemsstatene kan utpeke en «vedkommende 
sjøfartssikkerhetsmyndighet» som fastsatt i forordning (EF) 
nr. 725/2004, som havnesikkerhetsmyndighet.

Artikkel 6

Sårbarhetsvurdering av havner

1. Medlemsstatene skal sørge for at det utføres 
sårbarhetsvurderinger av havnene som omfattes av dette 
direktiv. Disse vurderingene skal ta behørig hensyn til de 
særlige kjennetegnene ved forskjellige deler av en havn, og 
når vedkommende myndighet i medlemsstaten vurderer det 
som hensiktsmessig, havnens tilgrensende områder dersom 
disse har innvirkning på sikkerheten i havnen, samt til de 
vurderingene av havneanleggene innenfor deres grenser som 
er utført i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004.

2. Hver havnesårbarhetsvurdering skal utføres slik at det 
som minstekrav tas hensyn til de detaljerte kravene fastsatt i 
vedlegg I.

3. Sårbarhetsvurderinger av havner kan utføres av en 
anerkjent sikkerhetsorganisasjon som nevnt i artikkel 11.

4. Sårbarhetsvurderinger av havner skal godkjennes av den 
berørte medlemsstaten.
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Artikkel 7

Sikkerhetsplan for havner

1. På bakgrunn av resultatene av havnesårbarhetsvurderingene 
skal medlemsstatene sørge for at havnesikkerhetsplaner 
utarbeides, opprettholdes og ajourføres. Havnesikkerhetsplanene 
skal ta for seg de særlige kjennetegnene ved forskjellige deler 
av en havn, og sikkerhetsplanene for havneanlegg innenfor 
deres grenser som er fastsatt i henhold til forordning (EF) 
nr. 725/2004, skal være innarbeidet i havnesikkerhetsplanene.

2. Havnesikkerhetsplanene skal for hvert av de 
beredskapsnivåene som er nevnt i artikkel 8, fastslå:

a) hvilke framgangsmåter som skal følges,

b) hvilke tiltak som skal gjennomføres,

c) hvilke handlinger som skal utføres.

3. Hver havnesikkerhetsplan skal som minstekrav 
ta hensyn til de detaljerte kravene angitt i vedlegg II. 
Havnesikkerhetsplanene skal når det er relevant og etter 
behov særlig inneholde sikkerhetstiltak som skal anvendes på 
passasjerer og kjøretøyer som skal kjøre om bord i sjøgående 
fartøy som transporterer passasjerer og kjøretøyer. I forbindelse 
med internasjonal sjøtransport skal de berørte medlemsstatene 
samarbeide om sårbarhetsvurderingen.

4. Havnesikkerhetsplaner kan utarbeides av en anerkjent 
sikkerhetsorganisasjon som nevnt i artikkel 11.

5. Havnesikkerhetsplaner skal godkjennes av den berørte 
medlemsstaten før de gjennomføres.

6. Medlemsstatene skal sørge for at gjennomføringen 
av havnesikkerhetsplanene overvåkes. Overvåkingen skal 
samordnes med andre kontrollaktiviteter i havnen.

7. Medlemsstatene skal sørge for at det gjennomføres 
egnede øvelser, idet det tas hensyn til de grunnleggende 
kravene til sikkerhetsopplæring som oppført i vedlegg III.

Artikkel 8

Beredskapsnivåer

1. Medlemsstatene skal innføre et system med 
beredskapsnivåer for havner eller deler av havner.

2. Det skal være tre beredskapsnivåer, som definert i 
forordning (EF) nr. 725/2004:

«Beredskapsnivå 1»: det nivået som egnede, minste – 
sikkerhetstiltak alltid skal holdes på,

«Beredskapsnivå 2»: det nivået som egnede, ytterligere – 
sikkerhetstiltak skal holdes på i et tidsrom som følge av økt 
risiko for en sikkerhetshendelse,

«Beredskapsnivå 3»: det nivået som ytterligere, særlige – 
sikkerhetstiltak skal holdes på i et begrenset tidsrom når 
en sikkerhetshendelse er sannsynlig eller umiddelbart 
forestående, selv om det kanskje ikke er mulig å utpeke 
det spesifikke målet.

3. Medlemsstatene skal fastsette de gjeldende 
beredskapsnivåene for hver enkelt havn eller del av en havn. 
På hvert beredskapsnivå kan en medlemsstat bestemme at 
ulike sikkerhetstiltak skal gjennomføres i forskjellige deler av 
havnen avhengig av resultatene av sårbarhetsvurderingen av 
havnen.

4. Medlemsstatene skal underrette den relevante personen 
eller de relevante personene om det gjeldende beredskapsnivået 
for hver havn eller del av en havn samt opplyse om eventuelle 
endringer av dette.

Artikkel 9

Havnens sikkerhetsansvarlige

1. De berørte medlemsstatene skal godkjenne en 
sikkerhetsansvarlig for hver havn. Hver havn skal, når det 
er mulig, ha en egen sikkerhetsansvarlig, men kan, dersom 
det er hensiktsmessig, dele en sikkerhetsansvarlig med andre 
havner.

2. Havnens sikkerhetsansvarlige skal fungere som 
kontaktorgan i spørsmål som gjelder havnesikkerhet.

3. Dersom havnens sikkerhetsansvarlige og havneanleggets 
eller -anleggenes sikkerhetsansvarlige i henhold til forordning 
(EF) nr. 725/2004 ikke er samme person, skal det sørges for 
nært samarbeid mellom dem.

Artikkel 10

Gjennomgåelse

1. Medlemsstatene skal sørge for at havnenes 
sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner gjennomgås etter 
behov. De skal gjennomgås minst én gang hvert femte år.
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2. Gjennomgåelsen skal omfatte artikkel 6 eller artikkel 7, 
etter hva som er relevant.

Artikkel 11

Anerkjent sikkerhetsorganisasjon

Medlemsstatene kan utpeke anerkjente sikkerhetsorganisasjoner 
for de formålene som er angitt i dette direktiv. De anerkjente 
sikkerhetsorganisasjonene skal oppfylle vilkårene oppført i 
vedlegg IV.

Artikkel 12

Kontaktorgan for havnesikkerhet

Medlemsstatene skal utpeke et kontaktorgan for havnesikkerhet. 
Dette kontaktorganet kan være kontaktorganet som er utpekt i 
henhold til forordning (EF) nr. 725/2004. Kontaktorganet for 
havnesikkerhet skal framlegge for Kommisjonen listen over 
havner som omfattes av dette direktiv, og skal underrette 
Kommisjonen om eventuelle endringer av listen.

Artikkel 13

Gjennomføring og samsvarskontroll

1. Medlemsstatene skal utarbeide et system for tilstrekkelig 
og regelmessig overvåking av havnenes sikkerhetsplaner og 
gjennomføringen av disse.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med kontaktorganene 
nevnt i artikkel 12, overvåke medlemsstatenes gjennomføring 
av dette direktiv.

3. Denne overvåkingen skal foretas samtidig med 
inspeksjonene fastsatt i artikkel 9 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 725/2004.

Artikkel 14

Tilpasninger

Vedlegg I-IV kan endres etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 15 nr. 2, uten at virkeområdet for dette direktiv 
utvides.

Artikkel 15

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
forordning (EF) nr. 725/2004.

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 én måned.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 16

Fortrolighet og spredning av opplysninger

1. Ved anvendelsen av dette direktiv, skal Kommisjonen 
i samsvar med beslutning 2001/844/EF, ECSC, Euratom(1), 
treffe hensiktsmessige tiltak for å beskytte taushetsbelagte 
opplysninger som den har tilgang til eller som den er blitt 
meddelt av medlemsstatene.

Medlemsstatene skal treffe tilsvarende tiltak i samsvar med 
relevant nasjonal lovgivning.

2. Alt personell som utfører sikkerhetsinspeksjoner eller 
håndterer fortrolig informasjon i tilknytning til dette direktiv, 
skal gjennomgå en egnet sikkerhetsklarering som skal utføres 
av medlemsstaten som personellet er statsborgere i.

Artikkel 17

Sanksjoner

Medlemsstatene skal sørge for å innføre sanksjoner som 
er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 
avskrekkende, ved brudd på de internrettslige bestemmelsene 
som er vedtatt i henhold til dette direktiv.

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. Beslutningen sist endret ved beslutning 
2005/94/EF, Euratom (EUT L 31 av 4.2.2005, s. 66).
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Artikkel 18

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 15. juni 2007 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

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

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

Artikkel 19

Vurderingsrapport

Innen 15. desember 2008 og deretter hvert femte år skal 
Kommisjonen framlegge en vurderingsrapport for 
Europaparlamentet og Rådet på grunnlag av blant annet de 
opplysningene som er innhentet i samsvar med artikkel 13. 
I rapporten skal Kommisjonen analysere medlemsstatenes 

overholdelse av dette direktiv og hvor effektive de tiltakene 
som er truffet, er. Den skal om nødvendig framlegge forslag 
til tilleggstiltak.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til de medlemsstatene som har havner 
som nevnt i artikkel 2 nr. 2.

Utferdiget i Strasbourg, 26. oktober 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER

 President Formann
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VEDLEGG I

SÅRBARHETSVURDERING AV HAVNER

Sårbarhetsvurderingen av havner danner grunnlaget for sikkerhetsplanen for havner og gjennomføringen 
av denne. Sårbarhetsvurderingen av havnen skal minst omfatte:

identifisering og vurdering av viktige eiendeler og infrastruktur som det er viktig å beskytte,– 

identifisering av mulige trusler mot eiendelene og infrastrukturen og sannsynligheten for at de skal – 
oppstå, med det formål å fastsette og prioritere sikkerhetstiltakene,

identifisering, utvelging og prioritering av mottiltak og endringer av framgangsmåter, og hvor – 
effektive disse er for å redusere sårbarheten, og

identifisering av svakheter, herunder menneskelige faktorer, i infrastrukturen, politikken og – 
framgangsmåtene.

For dette formålet skal vurderingen minst:

identifisere alle områder som er relevante for havnesikkerheten, herunder også havnens grenser. – 
Dette gjelder også havneanlegg som allerede omfattes av forordning (EF) nr. 725/2004, idet det tas 
utgangspunkt i risikoanalysen her,

identifisere sikkerhetsproblemer som oppstår i kontaktflaten mellom havneanleggets sikkerhetstiltak – 
og andre havnesikkerhetstiltak,

identifisere hvilket havnepersonell som skal gjennomgå bakgrunnskontroll og/eller sikkerhetsklarering – 
på grunn av deres forbindelse til høyrisikoområder,

dersom det er hensiktsmessig, inndele havnen etter sannsynligheten for sikkerhetshendelser. Områdene – 
vil bli vurdert ikke bare ut fra deres egen profil som mulige mål, men også etter muligheten for at de 
blir benyttet som adgangsvei til et tilstøtende område som er det egentlige målet,

fastslå variasjoner i risiko, f.eks. sesongvariasjoner,– 

fastslå de særlige kjennetegnene for de enkelte delområdene, f.eks. plassering, adgang, strømforsyning, – 
kommunikasjonssystem, eierforhold, brukere og andre elementer som vurderes som relevante for 
sikkerheten,

fastslå mulige trusselbilder for havnen. Hele havnen eller bestemte deler av havnens infrastruktur, last, – 
bagasje, personer eller transportutstyr i havnen kan være et direkte mål for en påvist trussel,

fastslå de særlige følgene av et trusselbilde. Følgene kan påvirke ett eller flere delområder. Både – 
direkte og indirekte følger skal identifiseres. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot risikoen for 
personskader,

fastslå risikoen for kjedevirkninger av sikkerhetshendelser,– 
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identifisere sårbare områder i hvert delområde,– 

identifisere alle organisasjonsmessige forhold som er relevante for havnens generelle sikkerhet, – 
herunder inndelingen av alle sikkerhetsmyndigheter samt gjeldende regler og framgangsmåter,

identifisere sårbare områder i havnens samlede sikkerhet som er knyttet til forhold vedrørende – 
organisasjon, lovgivning og framgangsmåter,

identifisere tiltak, framgangsmåter og handlinger som tar sikte på å redusere kritiske sårbare områder. – 
Særlig oppmerksomhet skal rettes mot behovet og metodene for adgangskontroll eller -begrensninger 
for hele havnen eller for en bestemt del av en havn, herunder identifisering av passasjerer, 
havnepersonell eller andre arbeidere, besøkende og besetningsmedlemmer, krav til overvåking av 
områder eller aktiviteter samt kontroll av last og bagasje. Tiltak, framgangsmåter og handlinger bør 
være tilpasset til den sannsynlige risikoen, som kan variere fra havneområde til havneområde,

fastslå hvordan tiltak, framgangsmåter og handlinger vil bli skjerpet dersom beredskapsnivået heves,– 

fastslå særlige krav til håndtering av velkjente sikkerhetsproblemer, herunder mistenkelig last, – 
bagasje, bunkers, forsyninger eller personer, ukjente pakker og kjente farer (f.eks. bomber). Disse 
kravene skal analysere hvilke forhold som er ønskelige for å nøytralisere risikoen på stedet eller etter 
transport til et sikkert område,

fastslå tiltak, framgangsmåter og handlinger med sikte på å begrense og redusere følgene,– 

fastslå hvilken oppgavefordeling som gir en hensiktsmessig og korrekt gjennomføring av tiltakene, – 
framgangsmåtene og handlingene,

der det er hensiktsmessig, rette særlig oppmerksomhet mot forholdet til andre sikkerhetsplaner – 
(f.eks. sikkerhetsplaner for havneanlegg) og andre eksisterende sikkerhetstiltak. Det skal også rettes 
oppmerksomhet mot forholdet til andre beredskapsplaner (f.eks. beredskapsplaner for oljeforurensning, 
havneberedskapsplaner, medisinske beredskapsplaner, beredskapsplaner ved atomulykker osv.),

fastslå kommunikasjonskravene for gjennomføring av tiltakene og framgangsmåtene,– 

rette særlig oppmerksomhet mot tiltak for å beskytte fortrolige opplysninger knyttet til sikkerhet mot – 
å bli offentliggjort,

fastslå behovene for innsyn hos alle som er direkte berørt, samt hos offentligheten, dersom det er – 
relevant.

_____________
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VEDLEGG II

SIKKERHETSPLAN FOR HAVNER

I sikkerhetsplanen for havner fastsettes sikkerhetsordningene for havnen. Planen skal baseres på 
resultatene av sårbarhetsvurderingen av havnen. Den skal være tydelig og inneholde detaljerte tiltak. 
Den skal inneholde en kontrollordning som om nødvendig gir mulighet for hensiktsmessige korrigerende 
tiltak.

Sikkerhetsplanen for havner skal bygge på følgende generelle elementer:

fastsettelse av alle områder som er relevante for havnesikkerheten. Avhengig av havnens – 
sårbarhetsvurdering kan tiltakene, framgangsmåtene og handlingene variere fra delområde til 
delområde. Faktisk kan det være behov for sterkere forbyggende tiltak i noen delområder enn i andre. 
Særlig oppmerksomhet skal rettes mot kontaktflatene mellom delområdene, slik de er beskrevet i 
sårbarhetsvurderingen av havnen,

samordning av sikkerhetstiltakene for områder med ulike sikkerhetsmessige kjennetegn,– 

fastsettelse av ulike tiltak som kan være nødvendige for de forskjellige delene av havnen, ved – 
forskjellige beredskapsnivåer og som følge av opplysninger om særlige forhold,

fastsettelse av en organisasjonsstruktur som underbygger en forbedret havnesikkerhet.– 

På grunnlag av disse generelle elementene skal sikkerhetsplanen for havner fordele oppgaver og angi 
arbeidsplaner på følgende områder:

adgangskrav. I noen områder blir kravene først iverksatt når beredskapsnivået overstiger en – 
minstegrense. Alle krav og grenseverdier skal være nøye beskrevet i havnesikkerhetsplanen,

krav til kontroll av legitimasjon, bagasje og last. Kravene gjelder ikke nødvendigvis alle delområder – 
og heller ikke alltid i fullt omfang. Personer som går inn i eller oppholder seg i et delområde, kan 
bli kontrollert. Sikkerhetsplanen for havner skal på en hensiktsmessig måte ta hensyn til resultatene 
av sårbarhetsvurderingen av havner, som er verktøyet som brukes for å fastslå sikkerhetskravene 
for hvert delområde og ved hvert beredskapsnivå. Dersom det innføres egne ID-kort av hensyn til 
havnesikkerheten, skal det fastsettes klare framgangsmåter for utstedelse, kontroll av bruken og 
tilbakelevering av slike dokumenter. I slike framgangsmåter skal det tas hensyn til særtrekk for 
enkelte brukergrupper i havnen gjennom egne tiltak som begrenser den negative virkningen av 
adgangskontrollen. Gruppene skal minst omfatte sjøfolk, myndighetenes representanter, personer 
som regelmessig arbeider i eller besøker havnen, faste beboere i havnen og personer som med ujevne 
mellomrom arbeider i eller besøker havnen,

kontakt med myndighetene som har ansvar for kontroll av last, bagasje og passasjerer. Om nødvendig – 
er det planlagt å kople sammen disse myndighetenes opplysnings- og klareringssystemer, herunder 
eventuelle klareringssystemer før ankomst,

framgangsmåter og tiltak for håndtering av mistenkelig last, bagasje, bunkers, forsyninger eller – 
personer, herunder utpeking av et sikkert område, og ved andre sikkerhetsproblemer og brudd på 
havnesikkerheten,

krav til overvåking av delområder eller aktiviteter i delområder. Både behovet for tekniske løsninger – 
og selve løsningene skal utledes av sårbarhetsvurderingen av havner,
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skilting. Områder med adgangs- og/eller kontrollkrav skal være tydelig skiltet. I kontroll- og – 
adgangskravene skal det tas behørig hensyn til all relevant lovgivning og praksis. Overvåking av 
aktiviteter skal angis på en egnet måte dersom den nasjonale lovgivningen krever det,

kommunikasjon og sikkerhetsklarering. Alle relevante sikkerhetsopplysninger skal formidles på en – 
korrekt måte etter standardene for sikkerhetsklarering i planen. Ettersom noen av opplysningene kan 
være fortrolige, skal formidlingen være basert på behovet for innsyn, men den skal om nødvendig 
også omfatte framgangsmåter for formidling av opplysninger til offentligheten. Standarder for 
sikkerhetsklarering skal inngå i planen og har som formål å beskytte fortrolige opplysninger knyttet 
til sikkerhet mot ulovlig videreformidling,

rapportering av sikkerhetshendelser. Med sikte på å oppnå rask reaksjon skal det i sikkerhetsplanen for – 
havner være fastsatt klare krav til havnens sikkerhetsansvarlige og/eller til havnens sikkerhetsmyndighet 
om å rapportere alle sikkerhetshendelser,

integrasjon med andre forebyggende planer eller aktiviteter. Planen skal særlig omhandle integrasjon – 
med andre gjeldende forebyggende aktiviteter og kontrollaktiviteter i havnen,

integrasjon med andre beredskapsplaner og/eller innarbeiding av særlige beredskapstiltak, – 
-framgangsmåter og -handlinger. Planen skal inneholde en nærmere beskrivelse av samspill og 
samordning med andre beredskapsplaner. Om nødvendig skal konflikter løses og mangler utbedres,

krav til opplæring og øvelser,– 

praktisk organisering av havnesikkerheten samt arbeidsmetoder. I sikkerhetsplanen for havner skal – 
havnesikkerhetsorganisasjonen, fordelingen av dens oppgaver og dens arbeidsmetoder beskrives 
nærmere. Samordningen med havneanleggets og fartøyenes sikkerhetsansvarlige skal om nødvendig 
også være beskrevet. Dersom det finnes en havnesikkerhetskomité, skal arbeidsoppgavene til denne 
komiteen beskrives,

framgangsmåter for tilpasning og ajourføring av sikkerhetsplanen for havner.– 

_____________
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VEDLEGG III

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL SIKKERHETSOPPLÆRING OG -ØVELSER

Ulike typer øvelser som havnens sikkerhetsansvarlige i samarbeid med medlemsstatenes vedkommende 
myndigheter, rederiets sikkerhetsoffiser eller eventuelt fartøyets sikkerhetsoffiserer kan delta i, skal holdes 
minst én gang hvert kalenderår, og det skal være høyst 18 måneder mellom øvelsene. Ved anmodning 
om at rederiets eller skipets sikkerhetsoffiserer skal delta i felles øvelser, skal det tas hensyn til følgene 
for sikkerheten og arbeidet om bord på fartøyet. Disse øvelsene skal være en prøve på kommunikasjon, 
samordning, ressurstilgjengelighet og reaksjoner. Øvelsene kan gjennomføres:

1) i full skala eller som praktiske øvelser under virkelige forhold,

2) som skrivebordsøvelse eller seminarer, eller

3) i kombinasjon med andre øvelser, f.eks. kriseberedskapsøvelser eller andre øvelser som gjennomføres 
av havnestatens myndigheter.

___________
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VEDLEGG IV

VILKÅR SOM SKAL OPPFyLLES AV EN ANERKJENT SIKKERHETSORGANISASJON

En anerkjent sikkerhetsorganisasjon skal kunne dokumentere:

1) sakkunnskap om relevante sikkerhetsaspekter,

2) hensiktsmessig kunnskap om drift av havner, herunder kunnskap om konstruksjon og bygging av 
havner,

3) hensiktsmessig kunnskap om andre sikkerhetsrelevante operasjoner som kan påvirke 
havnesikkerheten,

4) sin evne til å vurdere de sannsynlige sikkerhetsrisikoene for havnen,

5) sin evne til å opprettholde og forbedre personellets sakkunnskap om havnesikkerhet,

6) sin evne til å overvåke at personellet alltid er pålitelige,

7) sin evne til å opprettholde egnede tiltak for å unngå ulovlig videreformidling av eller tilgang til 
sikkerhetsfølsomt materiale,

8) sin kunnskap om relevante sikkerhetsregler i nasjonal lovgivning og internasjonalt regelverk,

9) sin kunnskap om gjeldende sikkerhetstrusler og -mønstre,

10) sin kunnskap om gjenkjenning og påvisning av våpen, farlige stoffer og innretninger,

11) sin kunnskap om gjenkjenning uten forskjellsbehandling av kjennetegnene ved og atferdsmønstrene 
til personer som kan utgjøre en trussel for havnesikkerheten,

12) sin kunnskap om metoder som brukes til å omgå sikkerhetstiltak,

13) sin kunnskap om sikkerhets- og overvåkingsutstyr og -systemer og begrensningene ved bruk av slikt 
utstyr og slike systemer.

En anerkjent sikkerhetsorganisasjon som har utført en sårbarhetsvurdering av havner eller en revisjon 
av en slik vurdering av en havn, kan ikke utarbeide eller revidere havnesikkerhetsplanen for den samme 
havnen.

______________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles 
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal 
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles 
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele 
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF) 
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for 
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for 
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholdt 
slike tiltak.

2) Det er behov for å presisere nærmere de felles 
grunnleggende standardene.

3) Det bør særlig være mulig, på forsøksbasis og i et begrenset 
tidsrom, å prøve nye teknologier og prosesser. Slike 
forsøk bør ikke sette den generelle luftfartssikkerheten i 
fare.

4) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 17.1.2006, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 14.

(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).

(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 857/2005 (EUT L 143 av 7.6.2005, s. 9).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Følgende artikkel 3a innsettes i forordning (EF) nr. 622/2003:

«Artikkel 3a

Nye tekniske metoder og prosesser

1. Medlemsstatene kan tillate bruk av nye tekniske metoder 
eller prosesser for sikkerhetskontroller i stedet for dem som er 
oppført i vedlegget, dersom

a) formålet er å vurdere en ny måte å utføre de berørte 
sikkerhetskontrollene på, og 

b) det generelle sikkerhetsnivået som oppnås, ikke påvirkes 
negativt.

2. Den berørte medlemsstaten skal minst fire måneder før 
den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene skriftlig om den nye metoden eller prosessen 
som den har til hensikt å tillate, og skal vedlegge en vurdering 
som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden eller 
prosessen oppfyller kravet i nr. 1 bokstav b). Meldingen skal 
også inneholde detaljerte opplysninger om hvor metoden eller 
prosessen vil bli brukt og om vurderingsperiodens planlagte 
lengde.

3. Dersom medlemsstaten får et positivt svar fra 
Kommisjonen, eller dersom den ikke har mottatt noe svar 
innen tre måneder etter at Kommisjonen mottok den skriftlige 
anmodningen, kan medlemsstaten tillate at den nye metoden 
eller prosessen innføres.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 65/2006

av 13. januar 2006

om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder 
for luftfartssikkerhet(*)

2009/EØS/34/17
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Dersom Kommisjonen ikke er overbevist om at den nye metoden 
eller prosessen som foreslås gir tilstrekkelige garantier for at 
det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Fellesskapet vil bli 
opprettholdt, skal den underrette medlemsstaten om årsakene 
til dette innen tre måneder etter at den mottok meldingen nevnt 
i nr. 2. I dette tilfellet skal den berørte medlemsstaten ikke 
begynne å bruke den nye metoden eller prosessen før den har 
gitt Kommisjonen tilstrekkelige garantier.

4. Den lengste vurderingsperioden for en teknisk metode 
eller prosess skal være 18 måneder. Kommisjonen kan 
forlenge vurderingsperioden med inntil tolv måneder dersom 
medlemsstaten gir en tilfredsstillende begrunnelse for dette.

5. Minst hver sjette måned i løpet av vurderingsperioden skal 
vedkommende myndighet i medlemsstaten sende Kommisjonen 
en framdriftsrapport. Kommisjonen skal underrette de andre 
medlemsstatene om innholdet i framdriftsrapporten.

6. Vurderingsperioden kan uansett ikke vare lenger enn 30 
måneder.»

Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 13. januar 2006.

 For Kommisjonen
 Jacques BARROT

 Visepresident
____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 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 11. desember 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Gjennomføringen av den felles transportpolitikken krever 
et effektivt lufttransportsystem som gjør det mulig for 
lufttransporttjenester å virke sikkert og regelmessig, slik 
at det frie varebytte og fri bevegelighet for personer og 
tjenester lettes.

2) Det europeiske råd oppfordret på sitt ekstraordinære 
møte i Lisboa 23. og 24. mars 2000 Kommisjonen til å 
fremme forslag om styring av luftrommet, flygekontroll 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 15.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 1.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 24.
(3) EFT C 278 av 14.11.2002, s. 13.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EFT C 272 E av 

13.11.2003, s. 296), Rådets felles holdning av 18. mars 2003 (EUT C 129 E 
av 3.6.2003, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 3. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets resolusjon av 29. januar 
2004 og rådsbeslutning av 2. februar 2004.

og trafikkflytstyring, på grunnlag av arbeidet til 
Høynivågruppen for Det felles europeiske luftrom nedsatt 
av Kommisjonen. Denne gruppen, som hovedsakelig 
består av sivile og militære luftfartsmyndigheter i 
medlemsstatene, framla sin rapport i november 2000.

3) For at lufttransportsystemet skal virke tilfredsstillende 
kreves et enhetlig, høyt sikkerhetsnivå innen 
flysikringstjenester som muliggjør optimal bruk av Det 
europeiske luftrom og et enhetlig, høyt sikkerhetsnivå 
innen lufttrafikken, i tråd med at flysikringstjenester er 
en oppgave av allmenn interesse, herunder forpliktelsene 
til å yte offentlig tjeneste. Den bør derfor oppfylle de 
høyeste krav til ansvar og kompetanse.

4) Initiativet til å opprette Det felles europeiske luftrom 
bør utvikles i samsvar med forpliktelsene som følger 
av Fellesskapets og medlemsstatenes medlemskap i 
Eurocontrol, og i samsvar med prinsippene fastsatt i 
Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil 
luftfart.

5) Beslutninger som gjelder innholdet, omfanget eller 
utførelsen av militære operasjoner og militær trening 
faller ikke inn under Fellesskapets ansvarsområde.

6) Medlemsstatene har vedtatt en generell erklæring om 
militære spørsmål knyttet til Det felles europeiske 
luftrom(5). I henhold til denne erklæringen bør 
medlemsstatene særlig styrke samarbeidet mellom sivile 

(5) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 9.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 549/2004

av 10. mars 2004

om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom(*)

(rammeforordningen)

2009/EØS/34/18
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  og militære myndigheter, og dersom og i den grad det 
anses nødvendig av samtlige berørte medlemsstater, lette 
samarbeidet mellom sine væpnede styrker i alle saker 
som gjelder lufttrafikkstyring.

7) Luftrommet utgjør en begrenset ressurs hvis optimale 
og effektive bruk vil være mulig bare dersom det tas 
hensyn til alle brukeres krav, og dersom de, når det er 
relevant, er representert i hele utviklings-, beslutnings- 
og gjennomføringsprosessen for Det felles europeiske 
luftrom, herunder Komiteen for det felles luftrom.

8) Av alle disse årsaker, og med sikte på å utvide Det felles 
europeiske luftrom til å omfatte et større antall europeiske 
stater, bør Fellesskapet, samtidig som det tar hensyn til 
utviklingen innenfor Eurocontrol, fastsette felles mål 
og et handlingsprogram for å mobilisere Fellesskapets, 
medlemsstatenes og de forskjellige markedsdeltakeres 
innsats for opprettelsen av et driftsmessig mer integrert 
luftrom; Det felles europeiske luftrom.

9) Når medlemsstatene handler for å sikre oppfyllelse av 
Fellesskapets krav, bør myndighetene som kontroller 
oppfyllelsen, være tilstrekkelig uavhengige av yterne av 
flysikringstjenester.

10) Flysikringstjenester, særlig lufttrafikktjenester, som 
kan sammenlignes med en offentlig myndighet, krever 
funksjonell eller strukturell atskillelse og er organisert 
i henhold til svært forskjellige juridiske former i de 
forskjellige medlemsstatene.

11) Når det kreves uavhengig revisjon av ytere av 
flysikringstjenester, bør inspeksjoner som utføres av 
revisjonsmyndighetene i de medlemsstater der disse 
tjenestene ytes av forvaltningen eller av et offentlig organ 
som er underlagt nevnte myndigheters tilsyn, anerkjennes 
som uavhengige revisjoner, enten revisjonsrapportene 
som utarbeides, offentliggjøres eller ikke.

12) Det er ønskelig å utvide Det felles europeiske luftrom 
til europeiske tredjestater, enten innenfor rammen av 

Fellesskapets deltaking i Eurocontrols arbeid, etter 
Fellesskapets tiltredelse til Eurocontrol, eller ved avtaler 
som Fellesskapet inngår med disse statene.

13) Fellesskapets tiltredelse til Eurocontrol er et viktig ledd i 
opprettelsen av et felles europeisk luftrom.

14) I forbindelse med opprettelsen av Det felles europeiske 
luftrom bør Fellesskapet, når det er hensiktsmessig, 
utvikle et nærest mulig samarbeid med Eurocontrol for 
å sikre regelverksmessig sammenheng og ensartede 
strategier, og for å unngå overlapping mellom de to 
parter.

15) I samsvar med konklusjonene til høynivågruppen er 
Eurocontrol det organ som har relevant sakkunnskap til å 
støtte Fellesskapet i dets rolle som regelverksmyndighet. 
Det bør derfor fastsettes gjennomføringstiltak for oppgaver 
som faller inn under Eurocontrols ansvarsområde som 
følge av organisasjonens fullmakter, på de vilkår som 
skal inkluderes i rammeavtalen for samarbeid mellom 
Kommisjonen og Eurocontrol.

16) Utarbeidingen av de tiltak som er nødvendige for å 
opprette Det felles europeiske luftrom krever bredt 
anlagte konsultasjoner med de økonomiske og sosiale 
aktører.

17) Partene i arbeidslivet bør underrettes og konsulteres på 
passende måte om alle tiltak som har betydelige sosiale 
følger. Komiteen for sektordialog nedsatt i henhold til 
kommisjonsavgjerd 1998/500/EF av 20. mai 1998 om 
oppnemning av sektordialogutval for å fremje dialogen 
mellom partane i arbeidslivet på europeisk plan(1) bør 
også konsulteres.

18) Berørte parter som ytere av flysikringstjenester, 
luftromsbrukere, lufthavner, luftfartsindustrien 
og representative bransjeorganer bør ha mulighet 
til å gi Kommisjonen råd om tekniske aspekter ved 
gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom.

19) Ytelsen til systemet for flysikringstjenester som helhet 
på europeisk plan bør vurderes regelmessig, idet 
det tas behørig hensyn til opprettholdelse av et høyt 

(1) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27.
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sikkerhetsnivå, for å kontrollere de vedtatte tiltakenes 
effektivitet og å foreslå ytterligere tiltak.

20) Sanksjonene som er fastsatt for overtredelse av denne 
forordning og tiltakene omhandlet i artikkel 3 må være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende, uten at sikkerheten reduseres.

21) Virkningen av tiltakene som treffes for gjennomføring av 
denne forordning, bør vurderes på bakgrunn av rapporter 
som Kommisjonen skal framlegge regelmessig.

22) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes 
myndighet til å vedta bestemmelser om organiseringen 
av deres væpnede styrker. Denne myndigheten kan lede 
medlemsstatene til å treffe tiltak for å sikre at deres 
væpnede styrker disponerer et luftrom tilstrekkelig for å 
opprettholde et tilfredsstillende utdannings- og øvingsnivå. 
Det bør derfor fastsettes en beskyttelsesbestemmelse for 
å sikre at denne myndigheten kan utøves.

23) Utenriksministrene for Kongeriket Spania og Det forente 
kongerike ble 2. desember 1987 i en felles erklæring 
i London enige om en ordning for økt samarbeid om 
bruken av Gibraltar lufthavn. Denne ordningen er ennå 
ikke iverksatt.

24) Ettersom formålet med denne forordning, opprettelse av 
Det felles europeiske luftrom, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene, gitt tiltakets tverrnasjonale 
dimensjon, og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, 
under forutsetning av gjennomføringsregler som tar 
hensyn til lokale forhold, kan Fellesskapet treffe tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som nevnt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

25) 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).

26) I henhold til en standardbestemmelse i artikkel 8 nr. 2 
i Den standardiserte forretningsorden for komiteer(2), 
vedtatt i henhold til artikkel 7 nr. 1 i beslutning  
1999/468/EF, kan komiteens leder beslutte å invitere 

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT C 38 av 6.2.2001, s. 3.

tredjemann til komiteens møter. Dersom det er relevant, 
bør lederen for Komiteen for det felles luftrom invitere 
representanter for Eurocontrol til å delta i møter som 
observatører eller sakkyndige —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Formålet med initiativet Det felles europeiske luftrom 
er å bedre nåværende sikkerhetsstandarder og den allmenne 
lufttrafikkens samlede effektivitet i Europa, å optimalisere 
kapasiteten slik at alle luftrombrukeres behov oppfylles, og å 
minimalisere forsinkelser. For dette formål tas det med denne 
forordning sikte på å fastsette harmoniserte rammeregler for 
opprettelse av Det felles europeiske luftrom innen 31. desember 
2004.

2. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene nevnt i 
artikkel 3 berører ikke medlemsstatenes suverenitet over deres 
luftrom og medlemsstatenes behov når det gjelder offentlig 
orden, offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål, som omhandlet 
i artikkel 13. Denne forordning og ovennevnte tiltak får ikke 
anvendelse på militære operasjoner og militær trening.

3. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene nevnt i 
artikkel 3 berører ikke medlemsstatenes rettigheter og plikter 
etter Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil 
luftfart.

4. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene nevnt i 
artikkel 3 på Gibraltar lufthavn antas ikke å berøre Kongeriket 
Spanias og Det forente kongerikes rettslige stilling med hensyn 
til tvisten om suverenitet over territoriet der lufthavnen ligger.

5. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene nevnt 
i artikkel 3 på Gibraltar lufthavn utsettes til overenskomstene 
inkludert i den felles erklæringen fra Kongeriket Spanias og 
Det forente kongerikes utenriksministre av 2. desember 1987 
er trådt i kraft. Kongeriket Spanias og Det forente kongerikes 
regjeringer vil underrette Rådet om slik ikrafttredelsesdato.
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Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning og i tiltakene nevnt i artikkel 3 menes 
med:

1. «flygekontrolltjeneste»: en tjeneste som ytes med det 
formål å

a) hindre kollisjoner

mellom luftfartøyer,– 

i manøvreringsområdet, mellom luftfartøyer – 
og hindringer, og

b) sikre en hurtig og velordnet avvikling av 
lufttrafikken;

2. «tårnkontrolltjeneste»: en flygekontrolltjeneste for 
flyplasstrafikk;

3. «luftfartsinformasjonstjeneste»: en tjeneste som er 
opprettet innenfor et fastlagt dekningsområde for å gi den 
luftfartsinformasjon og de luftfartsdata som er nødvendige 
for sikker, regelmessig og effektiv flysikring;

4. «flysikringstjenester»: lufttrafikktjenester, 
kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester, 
flyværtjenester og luftfartsinformasjonstjenester,

5. «ytere av flysikringstjenester»: enhver offentlig eller 
privat enhet som yter flysikringstjenester for allmenn 
lufttrafikk,

6. «luftromsblokk»: et luftrom med fastsatte grenser i tid og 
rom, der det ytes flysikringstjenester,

7. «styring av luftrommet»: en planleggingsfunksjon 
som har som hovedformål å maksimere bruken av 
tilgjengelig luftrom ved dynamisk tidsdeling, og til tider 
ved deling av luftrommet mellom forskjellige kategorier 
luftromsbrukere på grunnlag av kortsiktige behov,

8. «luftromsbrukere»: alle luftfartøyer som er i drift innenfor 
rammen for allmenn lufttrafikk,

9. «trafikkflytstyring»: en funksjon som er etablert med 
sikte på å bidra til en sikker, ordnet og effektiv avvikling 
av lufttrafikken ved å sikre at flygekontrolltjenestens 
kapasitet utnyttes maksimalt, og at trafikkmengden er 
forenlig med kapasiteten som oppgis av de relevante 
ytere av flysikringstjenester,

10. «lufttrafikkstyring»: den samling av luft- og bakkebaserte 
funksjoner (lufttrafikktjenester, styring av luftrommet og 
trafikkflytstyring) som kreves for å sikre at luftfartøyer 
beveger seg sikkert og effektivt i alle driftsfaser,

11. «lufttrafikktjenester»: de forskjellige 
flygeinformasjonstjenester, alarmtjenester, 
rådgivningstjenester for lufttrafikk samt 
flygekontrolltjenester (områdekontrolltjenester, 
innflygingskontrolltjenester og tårnkontrolltjenester),

12. «områdekontrolltjeneste»: en flygekontrolltjeneste for 
kontrollerte flyginger i en luftromsblokk,

13. «innflygingskontrolltjeneste»: en flygekontrolltjeneste 
for kontrollerte flyginger ved ankomst eller avgang,

14. «tjenestepakke»: to eller flere flysikringstjenester,

15. «sertifikat»: et dokument utstedt av en medlemsstat i 
enhver form som er i samsvar med nasjonal lovgivning, 
og som bekrefter at en yter av flysikringstjenester 
oppfyller vilkårene som kreves for å yte en bestemt 
tjeneste,

16. «kommunikasjonstjenester»: faste og mobile 
luftfartstjenester som muliggjør bakke til bakke-
, luft til bakke- og luft til luft-kommunikasjon for 
flygekontrollformål,

17. «Det europeiske nett for lufttrafikkstyring»: den 
samling av systemer som er oppført i vedlegg I til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 
av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske 
nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)
(1), som gjør det mulig å yte flysikringstjenester i 
Fellesskapet, herunder grensesnittet ved grensene til 
tredjestater,

18. «driftsmodell»: kriteriene for driftsmessig bruk av Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring eller av en del av 
dette nettet,

19. «komponenter»: materielle gjenstander som maskinvare 
og immaterielle gjenstander som programvare, 
som samvirkingsevnen i Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring avhenger av,

(1) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 33.
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20. «Eurocontrol»: Den europeiske organisasjon for 
flysikring, etablert ved Den internasjonale konvensjon 
om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960(1),

21. «Eurocontrols prinsipper for fastsettelse av 
kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og beregning 
av enhetssatser»: prinsippene som angitt i dokument 
nr. 99.60.01/01 av 1. august 1999, utstedt av 
Eurocontrol,

22. «fleksibel bruk av luftrommet»: en modell for styring av 
luftrommet som anvendes i området til Den europeiske 
konferanse for sivil luftfart, som angitt i «Airspace 
Management Handbook for the application of the 
Concept of the Flexible Use of Airspace», første utgave 
av 5. februar 1996, utstedt av Eurocontrol,

23. «flygeinformasjonsregion»: et luftrom med fastsatte 
grenser, der det ytes flygeinformasjonstjenester og 
alarmtjenester,

24. «flygenivå»: en flate med konstant atmosfærisk trykk 
som forholder seg til den spesifikke trykkverdien 
1 013,2 hektopascal og er atskilt fra andre slike flater 
med bestemte trykkintervaller,

25. «funksjonell luftromsblokk»: en luftromsblokk fastsatt 
ut fra driftsmessige krav som gjenspeiler behovet for å 
sikre mer integrert styring av luftrommet, uavhengig av 
eksisterende grenser,

26. «allmenn lufttrafikk»: alle bevegelser av sivile luftfartøyer, 
samt alle bevegelser til statlige luftfartøyer (herunder 
militære luftfartøyer samt toll- og politiluftfartøyer) 
når disse bevegelsene skjer i samsvar med ICAOs 
prosedyrer,

27. «ICAO»: Den internasjonale organisasjon for sivil 
luftfart, opprettet ved Chicago-konvensjonen av 1944 
om internasjonal sivil luftfart,

28. «samvirkingsevne»: en samling funksjonelle, tekniske 
og driftsmessige egenskaper som kreves av systemer og 
komponenter i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 
samt prosedyrene for driften av det, for å muliggjøre 
sikker, sammenhengende og effektiv drift av nettet. 
Samvirkingsevne oppnås ved at systemer og komponenter 
bringes i samsvar med de grunnleggende kravene,

(1) Konvensjonen endret ved protokoll av 12. februar 1981 og revidert ved 
protokoll av 27. juni 1997.

29. «flyværtjenester»: de innretninger og tjenester som 
forsyner luftfartøyer med værvarsler, værrapporter og 
værobservasjoner, samt eventuelle andre meteorologiske 
opplysninger og data som statene skaffer for 
luftfartsformål,

30. «navigasjonstjenester»: de innretninger og tjenester som 
gir luftfartøyer posisjons- og tidsopplysninger,

31. «driftsdata»: opplysninger som gjelder alle faser i 
en flyging, og som er nødvendige for at ytere av 
flysikringstjenester, luftromsbrukere, lufthavnoperatører 
og andre involverte skal kunne treffe driftsmessige 
beslutninger,

32. «framgangsmåte»: innenfor rammen av 
samvirkingsforordningen, en standardmetode for teknisk 
eller driftsmessig bruk av systemer i forbindelse med 
omforente og validerte driftsmodeller som krever en 
ensartet iverksetting i hele Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring,

33. «ibruktaking»: første driftsmessige bruk etter opprinnelig 
installasjon eller en oppgradering av et system,

34. «rutenett»: et nett av fastsatte ruter for kanalisering 
av strømmen av allmenn lufttrafikk i den grad det er 
nødvendig for å yte flygekontrolltjenester,

35. «flygerute»: den valgte rute som et luftfartøy skal følge 
under flygingen,

36. «sammenhengende drift»: drift av Det europeiske nett 
for lufttrafikkstyring slik at det fra brukerens synsvinkel 
framstår som én enhet,

37. «sektor»: en del av et kontrollområde og/eller en 
flygeinformasjonsregion (øvre luftrom),

38. «overvåkingstjenester»: de innretninger og tjenester som 
brukes til å bestemme luftfartøyers respektive posisjoner 
for å muliggjøre sikker atskillelse,

39. «system»: de samlede luft- og bakkebaserte komponenter, 
samt rombasert utstyr, som støtter flysikringstjenester i 
alle faser av flygingen,

40. «oppgradering»: enhver endring som fører til en endring 
av et systems driftskjennetegn.
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Artikkel 3

Fellesskapets innsatsområder

1. Denne forordning fastsetter harmoniserte rammeregler 
med henblikk på opprettelse av Det felles europeiske luftrom 
sammen med

a) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 
av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles 
europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1),

b) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 
10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles 
europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(2), og

c) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 
10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett 
for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen(3),

og gjennomføringsbestemmelsene vedtatt av Kommisjonen på 
grunnlag av denne forordning og ovennevnte forordninger.

2. Tiltakene nevnt i nr. 1 får anvendelse med forbehold for 
bestemmelsene i denne forordning.

Artikkel 4

Nasjonale tilsynsmyndigheter

1. Medlemsstatene skal utpeke eller opprette ett eller flere 
organer som nasjonal tilsynsmyndighet med ansvar for å 
ivareta de oppgaver som pålegges en slik myndighet i henhold 
til denne forordning og de tiltak som er nevnt i artikkel 3.

2. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal være uavhengige 
av ytere av flysikringstjenester. Denne uavhengigheten skal 
sikres ved en hensiktsmessig atskillelse, i det minste på 
funksjonsnivå, mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og slike 
ytere. Medlemsstatene skal påse at nasjonale tilsynsmyndigheter 
utøver sin myndighet uavhengig og på en oversiktlig måte.

(1) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
(2) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
(3) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
de nasjonale tilsynsmyndigheters navn og adresse og om 
eventuelle endringer i disse, samt om de tiltak som treffes for 
å sikre at nr. 2 overholdes.

Artikkel 5

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det felles 
luftrom, heretter kalt «komiteen», sammensatt av to 
representanter for hver medlemsstat og ledet av en representant 
for Kommisjonen. Komiteen skal sørge for at det tas passende 
hensyn til interessene til alle kategorier brukere.

2. 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.

3. 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 én måned.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 6

Bransjens rådgivende organ

Uten at komiteens og Eurocontrols rolle berøres, skal 
Kommisjonen opprette et «bransjens rådgivende organ», som 
skal omfatte ytere av flysikringstjenester, sammenslutninger 
av luftromsbrukere, lufthavner, luftfartsindustrien og 
fagpersonellets bransjeorganer. Organets rolle er utelukkende 
å gi Kommisjonen råd om tekniske sider ved gjennomføringen 
av Det felles europeiske luftrom.

Artikkel 7

Forbindelser med europeiske tredjestater

Fellesskapet skal etterstrebe og støtte utvidelse av Det felles 
europeiske luftrom til stater som ikke er medlemmer av Den 
europeiske union. For dette formål skal det, innenfor rammen 
av avtaler inngått med nabotredjestater eller innenfor rammen 
av Eurocontrol, bestrebe seg på å utvide virkeområdet til denne 
forordning og til tiltakene nevnt i artikkel 3 til disse statene.
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Artikkel 8

Gjennomføringsbestemmelser

1. Ved utarbeiding av gjennomføringsbestemmelser i 
henhold til artikkel 3 som faller inn under Eurocontrols 
ansvarsområde, skal Kommisjonen gi Eurocontrol oppdrag der 
det presiseres hvilke oppgaver som skal utføres samt en tidsplan 
for dette. I denne forbindelse skal den bestrebe seg på å gjøre 
best mulig bruk av Eurocontrols ordninger for å involvere 
og høre alle berørte parter, når disse ordningene er i samsvar 
med Kommisjonens praksis for innsyn og framgangsmåter for 
høring og ikke strider mot dens institusjonelle forpliktelser. 
Kommisjonen skal treffe sin beslutning i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2.

2. På grunnlag av arbeidet som er gjennomført i henhold 
til nr. 1, skal beslutninger om anvendelse av resultatene 
av slikt arbeid innenfor Fellesskapet og om fristen for 
gjennomføringen treffes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 
5 nr. 3. Beslutningene skal offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende.

3. Uten hensyn til nr. 2 kan Kommisjonen, dersom 
Eurocontrol ikke kan godta et oppdrag som er pålagt i henhold 
til nr. 1, eller dersom Kommisjonen i samråd med Komiteen 
anser at

a) arbeid som gjennomføres på grunnlag av et slikt oppdrag, 
ikke forløper tilfredsstillende ut fra den fastsatte fristen, 
eller at

b) resultatene av det utførte arbeidet ikke er tilfredsstillende,

treffe alternative tiltak etter framgangsmåten i artikkel 5 nr. 3 
for å nå målene for det aktuelle oppdrag.

4. Ved utarbeiding av gjennomføringsbestemmelser 
i henhold til artikkel 3 som faller utenfor Eurocontrols 
ansvarsområde, skal Kommisjonen treffe sin beslutning etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 3.

Artikkel 9

Sanksjoner

De sanksjoner medlemsstatene fastsetter for luftromsbrukeres 
og tjenesteyteres overtredelser av denne forordning og av 
tiltakene nevnt i artikkel 3, skal være virkningsfulle, stå i 
forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 10

Samråd med berørte parter

Medlemsstatene, som handler i samsvar med sin nasjonale 
lovgivning, og Kommisjonen skal opprette samrådsordninger 
med henblikk på hensiktsmessig deltaking av berørte parter 
ved gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom.

Slike berørte parter kan omfatte

ytere av flysikringstjenester,– 

luftromsbrukere,– 

lufthavner,– 

luftfartsindustrien og– 

fagpersonellets bransjeorganer.– 

Samråd med berørte parter skal særlig omfatte utvikling og 
innføring av nye modeller og teknologier i Det europeiske nett 
for lufttrafikkstyring.

Artikkel 11

Kontroll av ytelse

1. Kommisjonen skal sørge for at det undersøkes og 
vurderes hvordan flysikring fungerer, idet den benytter seg av 
Eurocontrols eksisterende sakkunnskap.

2. Analysen av opplysninger som samles inn for formålene 
i nr. 1, tar sikte på å

a) gjøre det mulig å sammenligne flysikringstjenester og å 
forbedre dem,

b) bistå ytere av flysikringstjenester i leveringen av de 
påkrevde tjenestene,

c) forbedre samrådsprosessen mellom luftromsbrukere, ytere 
av flysikringstjenester og lufthavner,

d) gjøre det mulig å finne og fremme beste praksis, herunder 
økt sikkerhet, effektivitet og kapasitet.

3. Uten at det berører offentlighetens rett til tilgang til 
Kommisjonens dokumenter som fastsatt i europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig 
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tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens 
dokumenter(1), skal Kommisjonen, etter framgangsmåten i 
artikkel 5 nr. 3, treffe tiltak for spredning av opplysningene 
nevnt i nr. 2 til berørte parter.

Artikkel 12

Tilsyn, kontroll og metoder for vurdering av virkninger

1. Tilsyn, kontroll og metoder for vurdering av virkninger 
skal bygge på medlemsstatenes framlegging av årlige rapporter 
om gjennomføringen av tiltak som er truffet i henhold til denne 
forordning og om tiltakene nevnt i artikkel 3.

2. Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå anvendelsen 
av denne forordning og tiltakene nevnt i artikkel 3, og skal 
framlegge rapport for Europaparlamentet og Rådet, første gang 
innen 20. april 2007 og deretter hvert tredje år. For dette formål 
kan Kommisjonen anmode medlemsstatene om opplysninger 
som utfyller dem som finnes i rapportene som de framlegger i 
samsvar med nr. 1.

3. Ved utarbeidingen av rapporter som nevnt i nr. 2 skal 
Kommisjonen anmode om Komiteens uttalelse.

4. Rapportene skal inneholde en vurdering av de resultater 
som er oppnådd ved tiltakene truffet i henhold til denne 
forordning, herunder hensiktsmessige opplysninger om 
utviklingen innen sektoren, særlig med hensyn til økonomiske, 
sosiale, sysselsettingsmessige og teknologiske sider samt om 
tjenestens kvalitet på bakgrunn av de opprinnelige mål og med 
henblikk på framtidige behov.

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

Artikkel 13

Beskyttelsestiltak

Denne forordning er ikke til hinder for at en medlemsstat 
anvender tiltak i den grad de er nødvendige for å beskytte 
grunnleggende sikkerhets- eller forsvarspolitiske interesser. 
Dette gjelder særlig tiltak som er absolutt nødvendige

for å overvåke luftrommet som medlemsstaten har ansvaret – 
for, i samsvar med ICAOs regionale luftfartsavtaler, 
herunder evnen til å oppdage, identifisere og vurdere 
alle luftfartøyer som bruker luftrommet, med henblikk 
på å sikre flygingene og å treffe tiltak for å tilfredsstille 
sikkerhets- og forsvarsbehov,

i tilfelle alvorlige indre uroligheter som påvirker – 
opprettholdelsen av den offentlige orden,

i tilfelle krig eller alvorlig internasjonal spenning som – 
utgjør en trussel om krig,

for å oppfylle en medlemsstats internasjonale forpliktelser – 
med hensyn til opprettholdelse av fred og internasjonal 
sikkerhet,

for å gjennomføre militære operasjoner og militær trening, – 
herunder nødvendige øvingsmuligheter.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 10. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX D. ROCHE

 President Formann
_______________

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 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 11. desember 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene har i varierende grad omstrukturert 
sektoren for nasjonale ytere av flysikringstjenester ved å 
øke deres grad av handlefrihet og frihet til å yte tjenester. 
Det er i økende grad nødvendig å sikre at minstekrav 
knyttet til offentlig interesse oppfylles under de nye 
vilkårene.

2) Rapporten fra høynivågruppen for Det felles 
europeiske luftrom av november 2000 bekreftet 
behovet for fellesskapsbestemmelser for å kunne skille  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 15.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 26.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 24.
(3) EFT C 278 av 14.11.2002, s. 13.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EFT C 272 E av 

13.11.2003, s. 303), Rådets felles holdning av 18. mars 2003 (EUT C 129 E 
av 3.6.2003, s. 16) og Europaparlamentets holdning av 3. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets resolusjon av 29. januar 
2004 og rådsbeslutning av 2. februar 2004.

 mellom regulering og tjenesteyting og å innføre en 
sertifiseringsordning med sikte på å ivareta offentlighetens 
krav, særlig med hensyn til sikkerhet samt for å forbedre 
avgiftsordningene.

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 
av 10. mars 2004(5) (rammeforordningen) fastsetter 
rammeregler for opprettelse av Det felles europeiske 
luftrom.

4) Opprettelsen av Det felles europeiske luftrom krever 
tiltak med henblikk på å ivareta sikker og effektiv yting 
av flysikringstjenester som er i tråd med organiseringen 
og bruken av luftrommet som fastsatt i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 
om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom 
(luftromsforordningen)(6). Det er viktig å fastsette en 
harmonisert ramme for yting av slike tjenester, slik at 
luftromsbrukernes behov møtes og lufttrafikken avvikles 
sikkert og effektivt.

5) Yting av flysikringstjenester som omhandlet i denne 
forordning er forbundet med en offentlig myndighets 
utøvelse av rettigheter, som ikke er av en slik økonomisk 
art at den kan begrunne anvendelse av traktatens 
konkurranseregler.

6) Medlemsstatene har ansvar for å overvåke at 
flysikringstjenester ytes sikkert og effektivt, og å 
kontrollere at ytere av flysikringstjenester oppfyller de 
felles krav som er fastsatt på fellesskapsplan.

7) Medlemsstatene bør kunne overføre kontrollen med at 
ytere av flysikringstjenester overholder de felles krav som 
er fastsatt på fellesskapsplan til godkjente organisasjoner 
med teknisk erfaring.

(5) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.
(6) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 550/2004

av 10. mars 2004

om yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom(*)

(tjenesteytingsforordningen)

2009/EØS/34/19
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8) For at lufttransportsystemet skal virke tilfredsstillende 
kreves også ensartede og strenge sikkerhetsstandarder for 
yterne av flysikringstjenester.

9) Det bør treffes tiltak for å harmonisere 
sertifiseringsordningene for flygeledere, for å bedre 
tilgjengeligheten på flygeledere og fremme gjensidig 
anerkjennelse av sertifikater.

10) Samtidig som det sikres kontinuitet i tjenesteytingen, bør 
det etableres en felles ordning for sertifisering av ytere av 
flysikringstjenester, slik at det er mulig å fastsette disse 
yternes rettigheter og forpliktelser og føre regelmessig 
tilsyn med oppfyllelsen av disse kravene.

11) Vilkår knyttet til sertifikater bør begrunnes objektivt 
og være ikke-diskriminerende, forholdsmessige og 
oversiktlige samt forenlige med relevante internasjonale 
standarder.

12) Sertifikatene bør anerkjennes gjensidig av alle 
medlemsstater, slik at ytere av flysikringstjenester kan 
yte tjenester i en annen medlemsstat enn den der de 
ble tildelt sine sertifikater, innenfor sikkerhetskravenes 
grenser.

13) Yting av kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingstjenester samt luftfartsinformasjonstjenester 
bør organiseres på markedsvilkår, samtidig som det tas 
hensyn til de særlige kjennetegn ved slike tjenester og et 
høyt sikkerhetsnivå ivaretas.

14) For å fremme sikker gjennomføring av lufttrafikken 
mellom medlemsstatene, til nytte for luftromsbrukerne 
og deres passasjerer, bør sertifiseringsordningen sørge 
for en ramme som gjør det mulig for medlemsstatene å 
utpeke ytere av lufttrafikktjenester uavhengig av det sted 
de er tildelt sertifisering.

15) På grunnlag av en analyse av sikkerhetsvurderinger som 
er foretatt av medlemsstatene, bør de kunne utpeke én 
eller flere ytere av flyværtjenester for hele eller deler av 
det luftrommet som hører inn under deres ansvarsområde, 
uten å måtte organisere en anbudsinnbydelse.

16) Ytere av flysikringstjenester bør gjennom hensiktsmessige 
ordninger etablere og opprettholde et nært samarbeid 
med militære myndigheter som har ansvar for aktiviteter 
som kan påvirke den allmenne lufttrafikken.

17) Regnskapet til alle ytere av flysikringstjenester bør i 
størst mulig grad muliggjøre innsyn.

18) Innføringen av harmoniserte prinsipper og vilkår for 
tilgang til driftsdata bør lette ytingen av flysikringstjenester 
og luftromsbrukernes og lufthavnenes drift innenfor en 
ny ramme.

19) Vilkårene for avgiftsfastsettelser som får anvendelse på 
luftromsbrukere, bør være rimelige og oversiktlige.

20) Brukeravgifter bør utgjøre vederlaget for anlegg 
og tjenester som ytere av flysikringstjenester og 
medlemsstatene stiller til rådighet. Brukeravgiftenes nivå 
bør stå i forhold til kostnadene, idet det tas hensyn til 
målene om sikkerhet og økonomisk effektivitet.

21) Luftromsbrukere må ikke forskjellsbehandles med hensyn 
til yting av likeverdige flysikringstjenester.

22) Ytere av flysikringstjenester tilbyr visse anlegg og 
tjenester som er direkte knyttet til driften av luftfartøyer, 
og kostnadene for disse bør de kunne dekke inn 
etter prinsippet om at brukeren betaler, det vil si at 
luftromsbrukere bør betale for de kostnadene de er 
opphav til, ved eller nærmest mulig bruksstedet.

23) Det er viktig å sikre at kostnadene som slike anlegg og 
tjenester gir opphav til, er oversiktlige. Alle endringer i 
avgiftssystemet eller -nivået bør derfor forklares overfor 
luftromsbrukerne. Slike endringer, eller investeringer 
som planlegges av yterne av flysikringstjenester, bør 
forklares som del av en informasjonsutveksling mellom 
yternes administrasjonsorganer og luftromsbrukerne.

24) Det bør være rom for å avpasse avgiftene og dermed 
bidra til en maksimering av kapasiteten til systemet 
som helhet. Økonomiske oppmuntringstiltak kan være 
et nyttig middel til å framskynde innføringen av utstyr 
på bakken eller i luften som øker kapasiteten, å belønne 
gode ytelser eller kompensere for ulempene ved å velge 
mindre gunstige flygeruter.
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25) I forbindelse med de avgifter som innkreves for å oppnå 
en rimelig avkastning på aktiva, og i direkte sammenheng 
med de besparelser som følger av effektivitetsforbedringer, 
bør Kommisjonen undersøke muligheten for å opprette en 
reserve med sikte på å redusere virkningen av en plutselig 
økning i avgiftene for luftromsbrukere i perioder med 
lavere trafikknivåer.

26) Kommisjonen bør undersøke muligheten for å innføre 
midlertidig økonomisk støtte til tiltak for å øke kapasiteten 
i Europas flygekontrollsystem som helhet.

27) Kommisjonen bør i samarbeid med Eurocontrol, nasjonale 
tilsynsmyndigheter og luftromsbrukere regelmessig 
vurdere fastsettelsen og innkrevingen av avgifter for 
luftromsbrukere.

28) Siden opplysninger som gjelder ytere av flysikringstjenester 
er særlig følsomme, bør nasjonale tilsynsmyndigheter 
ikke røpe opplysninger som omfattes av taushetsplikt, 
uten at dette berører innføringen av en ordning for 
overvåking og offentliggjøring av disse tjenesteyternes 
prestasjoner —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALLMENT

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning omhandler, innenfor 
rammeforordningens virkeområde, yting av flysikringstjenester 
i Det felles europeiske luftrom. Formålet med denne forordning 
er å fastsette felles krav til sikker og effektiv yting av 
flysikringstjenester i Fellesskapet.

2. Denne forordning får anvendelse på yting av 
flysikringstjenester for allmenn lufttrafikk, i samsvar med 
rammeforordningen og innenfor dens virkeområde.

Artikkel 2

De nasjonale tilsynsmyndigheters oppgaver

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene nevnt i 
rammeforordningens artikkel 4 skal sørge for relevant tilsyn 
med anvendelsen av denne forordning, særlig med hensyn 

til sikker og effektiv drift hos ytere av flysikringstjenester 
som yter tjenester i det luftrommet som hører inn under 
ansvarsområdet til medlemsstaten som utpekte eller opprettet 
den berørte myndighet.

2. For dette formål skal hver nasjonale tilsynsmyndighet 
organisere hensiktsmessige inspeksjoner og undersøkelser for 
å kontrollere at kravene i denne forordning oppfylles. Den 
berørte yter av flysikringstjenester skal lette dette arbeidet.

3. Når det gjelder funksjonelle luftromsblokker som 
omfatter luftrom som hører inn under ansvarsområdet til flere 
enn én medlemsstat, skal de berørte medlemsstater inngå en 
avtale om tilsyn som fastsatt i denne artikkel med hensyn til 
ytere av flysikringstjenester som yter tjenester i tilknytning 
til blokkene. Medlemsstatene kan inngå en avtale om tilsyn 
som fastsatt i denne artikkel med hensyn til en yter av 
flysikringstjenester som yter tjenester i en annen medlemsstat 
enn den der tjenesteyteren har sitt hovedforetak.

4. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal treffe 
hensiktsmessige tiltak for nærmere samarbeid med hverandre, 
for å sikre tilfredsstillende tilsyn med ytere av flysikringstjenester 
som innehar et gyldig sertifikat fra én medlemsstat, og som 
også yter tjenester i tilknytning til luftrommet som hører inn 
under en annen medlemsstats ansvarsområde. Slikt samarbeid 
skal omfatte avtaler med henblikk på håndtering av saker med 
manglende oppfyllelse av relevante felles krav som fastsatt i 
artikkel 6 eller vilkårene fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

Godkjente organisasjoner

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene kan beslutte helt eller 
delvis å delegere inspeksjonene og undersøkelsene nevnt i 
artikkel 2 nr. 2 til godkjente organisasjoner som oppfyller 
kravene fastsatt i vedlegg I.

2. En godkjenning som gis av en nasjonal tilsynsmyndighet, 
er gyldig i hele Fellesskapet i en treårsperiode, som kan 
forlenges. De nasjonale tilsynsmyndighetene kan pålegge 
enhver godkjent organisasjon som er etablert i Fellesskapet, å 
foreta disse inspeksjonene og undersøkelsene.
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Artikkel 4

Sikkerhetskrav

Kommisjonen skal, i samsvar med framgangsmåten nevnt 
i rammeforordningens artikkel 5 nr. 3, bestemme og vedta 
Eurocontrols sikkerhetskrav (Eurocontrol Safety Regulatory 
Requirements, ESARR) med senere endringer, innenfor denne 
forordnings virkeområde, som skal være obligatoriske i henhold 
til Fellesskapets regelverk. Henvisninger til slike ESARR skal 
kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Godkjenning av flygeledere

Kommisjonen skal snarest mulig etter ikrafttredelsen av denne 
forordning, dersom det er relevant, framlegge et forslag for 
Europaparlamentet og Rådet om godkjenning av flygeledere.

KAPITTEL II

REGLER FOR TJENESTEyTING

Artikkel 6

Felles krav

Felles krav til yting av flysikringstjenester skal fastsettes etter 
framgangsmåten nevnt i rammeforordningens artikkel 5 nr. 3. 
De felles krav skal omfatte følgende:

tekniske og driftsmessige kvalifikasjoner og egnethet,– 

systemer og prosesser for sikkerhets- og kvalitetsstyring,– 

rapporteringssystemer,– 

tjenestenes kvalitet,– 

økonomisk soliditet,– 

ansvar og forsikringsdekning,– 

eierforhold og organisasjonsstruktur, herunder forebygging – 
av interessekonflikter,

menneskelige ressurser, herunder hensiktsmessige – 
rekrutteringsplaner,

sikkerhet.– 

Artikkel 7

Sertifisering av ytere av flysikringstjenester

1. Yting av alle flysikringstjenester i Fellesskapet skal være 
underlagt medlemsstatenes sertifisering.

2. Søknader om sertifisering skal framlegges for den 
nasjonale tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der søkeren har 
sitt hovedforetak og eventuelt sitt forretningskontor.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal utstede sertifikater 
til ytere av flysikringstjenester når de oppfyller de felles krav 
nevnt i artikkel 6. Sertifikatene kan utstedes enkeltvis for hver 
type flysikringstjeneste som definert i rammeforordningens 
artikkel 2, eller for en pakke med slike tjenester, blant annet 
når en yter av lufttrafikktjenester, uavhengig av rettslig 
status, driver og vedlikeholder sine egne kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkingssystemer. Sertifikatene skal 
kontrolleres regelmessig.

4. Sertifikatene skal angi yterne av flysikringstjenesters 
rettigheter og forpliktelser, særlig luftromsbrukernes adgang 
til tjenester på grunnlag av likebehandling, særlig med hensyn 
til sikkerhet. Sertifiseringen kan være underlagt bare vilkårene 
angitt i vedlegg II. Slike vilkår skal være objektivt begrunnede, 
sikre likebehandling, være forholdsmessige og oversiktlige.

5. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene tillate yting av 
flysikringstjenester i hele eller deler av luftrommet som hører 
inn under deres ansvarsområde uten sertifisering i tilfeller 
der yteren av slike tjenester tilbyr dem primært til andre 
flybevegelser enn allmenn lufttrafikk. I slike tilfeller skal den 
berørte medlemsstat underrette Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om sin beslutning og om hvilke tiltak som 
er truffet for å sikre at de felles krav i størst mulig omfang 
oppfylles.

6. Uten at artikkel 8 berøres og med forbehold for artikkel 9 gir 
utstedelse av sertifikater ytere av flysikringstjenester mulighet 
til å tilby sine tjenester til andre ytere av flysikringstjenester, 
luftromsbrukere og lufthavner i Fellesskapet.
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7. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal overvåke 
oppfyllelsen av felles krav og vilkårene som er knyttet til 
sertifikatene. Nærmere opplysninger om overvåkingen skal 
tas med i de årlige rapportene som medlemsstatene skal 
framlegge i henhold til rammeforordningens artikkel 12 nr. 1. 
Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet finner at innehaveren av 
et sertifikat ikke lenger oppfyller slike krav eller vilkår, skal 
den treffe hensiktsmessige tiltak samtidig som den sikrer at 
tjenestene opprettholdes. Slike tiltak kan omfatte tilbakekalling 
av sertifikatet.

8. En medlemsstat skal anerkjenne ethvert sertifikat som er 
utstedt i en annen medlemsstat i samsvar med denne artikkel.

9. Medlemsstatene kan i unntakstilfeller utsette 
overholdelsen av denne artikkel utover datoen som følger av 
artikkel 19 nr. 2, med seks måneder. Medlemsstatene skal 
underrette Kommisjonen om en slik utsettelse og begrunne 
den.

Artikkel 8

Utpeking av ytere av lufttrafikktjenester

1. Medlemsstatene skal sørge for at det ytes lufttrafikktjenester 
med enerett innenfor bestemte luftromsblokker som tilhører 
luftrommet som hører inn under deres ansvarsområde. 
For dette formål skal medlemsstatene utpeke en yter av 
lufttrafikktjenester som innehar et sertifikat som er gyldig i 
Fellesskapet.

2. Medlemsstatene skal fastsette de utpekte tjenesteyternes 
rettigheter og forpliktelser. Forpliktelsene kan omfatte vilkår 
for rettidig levering av relevant informasjon som gjør det mulig 
å identifisere alle flybevegelser i luftrommet som hører inn 
under deres ansvarsområde.

3. Medlemsstatene kan utøve skjønn ved valg av tjenesteyter, 
forutsatt at sistnevnte oppfyller kravene og vilkårene nevnt i 
artikkel 6 og 7.

4. Når det gjelder de funksjonelle luftromsblokkene som 
er fastsatt i samsvar med luftromsforordningens artikkel 5 og 
som omfatter luftrom som hører inn under flere medlemsstaters 
ansvarsområde, skal de berørte medlemsstater sammen utpeke 
én eller flere ytere av lufttrafikktjenester senest en måned før 
luftromsblokken iverksettes.

5. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om alle beslutninger 

som treffes innenfor rammen av denne artikkel med hensyn til 
utpeking av ytere av lufttrafikktjenester innenfor bestemte 
luftromsblokker når det gjelder luftrommet som hører inn 
under deres ansvarsområde.

Artikkel 9

Utpeking av ytere av flyværtjenester

1. Medlemsstatene kan utpeke en yter av flyværtjenester til å 
levere, med enerett, alle eller deler av de meteorologiske dataene 
for hele eller deler av luftrommet som hører inn under deres 
ansvarsområde, idet det tas hensyn til sikkerhetsbetraktninger.

2. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om alle beslutninger som treffes 
innenfor rammen av denne artikkel med hensyn til utpeking av 
en yter av flyværtjenester.

Artikkel 10

Forholdet mellom tjenesteytere

1. Ytere av flysikringstjenester kan benytte seg av tjenestene 
til andre tjenesteytere som er sertifisert i Fellesskapet.

2. Ytere av flysikringstjenester skal formalisere sine 
arbeidsforhold med skriftlige avtaler eller tilsvarende juridiske 
ordninger som angir de bestemte forpliktelser og funksjoner 
hver enkelt tjenesteyter har, og som muliggjør utveksling av 
driftsdata mellom alle tjenesteytere når det gjelder allmenn 
lufttrafikk. Disse avtalene eller ordningene skal meddeles den 
eller de berørte nasjonale tilsynsmyndigheter.

3. For yting av lufttrafikktjenester skal godkjenning 
fra de berørte medlemsstater være påkrevd. For yting av 
flyværtjenester skal godkjenning fra de berørte medlemsstater 
være påkrevd dersom de har utpekt en tjenesteyter med enerett, 
i samsvar med artikkel 9 nr. 1.

Artikkel 11

Forholdet til militære myndigheter

Medlemsstatene skal, innenfor rammen av den felles 
transportpolitikken, treffe de nødvendige tiltak for å sikre at det 
inngås skriftlige avtaler eller tilsvarende juridiske ordninger 
mellom vedkommende sivile og militære myndigheter om 
styringen av bestemte luftromsblokker.
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Artikkel 12

Innsyn i regnskaper

1. Ytere av flysikringstjenester skal, uansett sin eierstruktur 
eller juridiske form, utarbeide, framlegge for revisjon og 
offentliggjøre sine finansregnskaper. Disse regnskapene skal 
være i samsvar med de internasjonale regnskapsstandarder som 
Fellesskapet har vedtatt. Når det på grunn av tjenesteyterens 
rettslige status ikke er mulig å oppnå fullt samsvar med 
de internasjonale regnskapsstandardene, skal tjenesteyteren 
bestrebe seg på å oppnå slikt samsvar i størst mulig grad.

2. Ytere av flysikringstjenester skal i alle tilfeller 
offentliggjøre en årsrapport og regelmessig underkastes en 
uavhengig revisjon.

3. Ved yting av en tjenestepakke skal ytere av 
flysikringstjenester i sine internregnskaper angi de relevante 
kostnader og inntekter ved flysikringstjenester, fordelt 
i samsvar med Eurocontrols prinsipper for fastsettelse av 
kostnadsgrunnlaget for underveisavgifter og beregning av 
enhetssatser, og dersom det er relevant, føre konsoliderte 
regnskaper for andre tjenester enn flysikringstjenester, som 
de ville vært forpliktet til dersom vedkommende tjenester ble 
levert av atskilte foretak.

4. Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter 
som skal ha rett til innsyn i regnskapene til tjenesteytere som 
yter tjenester innenfor luftrommet som hører inn under deres 
ansvarsområde.

5. Medlemsstatene kan anvende overgangsbestemmelsene 
i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1) på ytere av flysikringstjenester som 
faller inn under nevnte forordnings virkeområde.

Artikkel 13

Tilgang til og beskyttelse av data

1. Når det gjelder allmenn lufttrafikk, skal relevante driftsdata 
utveksles i sanntid mellom alle ytere av flysikringstjenester, 
luftromsbrukere og lufthavner, for å lette deres driftsbehov. 
Dataene skal brukes bare for driftsformål.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.

2. Tilgang til relevante driftsdata skal gis til berørte 
myndigheter, sertifiserte ytere av flysikringstjenester, 
luftromsbrukere og lufthavner på grunnlag av likebehandling.

3. Sertifiserte tjenesteytere, luftromsbrukere og lufthavner 
skal fastsette standardvilkår for tilgang til andre av deres 
driftsdata enn dem som er nevnt i nr. 1. De nasjonale 
tilsynsmyndigheter skal godkjenne slike standardvilkår. 
Nærmere regler for slike vilkår skal, dersom det er relevant, 
fastsettes etter framgangsmåten nevnt i rammeforordningens 
artikkel 5 nr. 3.

KAPITTEL III

PRISSySTEMER

Artikkel 14

Allment

Det skal, i samsvar med kravene i artikkel 15 og 16, utarbeides 
et prissystem for flysikringstjenester som bidrar til at det 
oppnås større innsyn med hensyn til fastsettelse, pålegging 
og innkreving av avgifter for luftromsbrukere. Systemet skal 
også være forenlig med artikkel 15 i Chicago-konvensjonen 
av 1944 om internasjonal sivil luftfart og med Eurocontrols 
avgiftssystem for underveisavgifter.

Artikkel 15

Prinsipper

1. Prissystemet skal bygge på de beregnede kostnader for 
flysikringstjenester som tjenesteyterne pådrar seg til fordel for 
luftromsbrukerne. Systemet skal fordele disse kostnadene blant 
brukerkategoriene.

2. Følgende prinsipper skal anvendes ved fastsettelsen av 
kostnadsgrunnlaget ved beregning av avgifter:

a) Kostnadene som skal fordeles på luftromsbrukerne, er 
de samlede kostnadene for yting av flysikringstjenester, 
herunder passende beløp for renter på kapitalinvestering og 
avskrivning av aktiva samt kostnader til vedlikehold, drift, 
ledelse og administrasjon.

b) Kostnadene som skal tas i betraktning i denne forbindelse, 
er anslåtte kostnader i tilknytning til anlegg og tjenester 
som leveres og iverksettes i henhold til ICAOs regionale 
flysikringsplan for den europeiske region. De kan også 
omfatte kostnader som de nasjonale tilsynsmyndigheter og/
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eller godkjente organisasjoner har pådratt seg samt andre 
kostnader som den berørte medlemsstat og tjenesteyter 
pådrar seg i forbindelse med yting av flysikringstjenester.

c) Kostnadene til forskjellige flysikringstjenester skal 
bestemmes hver for seg, som fastsatt i artikkel 12 nr. 3.

d) Kryssubsidiering mellom forskjellige flysikringstjenester 
er tillatt bare dersom den er objektivt begrunnet og dersom 
den er klart påvist.

e) Det skal sikres innsyn i kostnadsgrunnlaget for beregningen 
av avgiftene. Det skal vedtas gjennomføringsbestemmelser 
for tjenesteyternes framlegging av opplysninger, slik at det 
er mulig å kontrollere tjenesteyternes prognoser, faktiske 
kostnader og inntekter. De nasjonale tilsynsmyndighetene, 
tjenesteyterne, luftromsbrukerne, Kommisjonen og 
Eurocontrol skal regelmessig utveksle opplysninger.

3. Uten at Eurocontrols avgiftssystem for underveisavgifter 
berøres, skal medlemsstatene anvende følgende prinsipper ved 
fastsettelsen av avgifter i henhold til nr. 2:

a) Avgiftene for flysikringstjenesters tilgjengelighet skal 
fastsettes etter vilkår for likebehandling. Ved fastsettelsen 
av de avgifter som pålegges de forskjellige luftromsbrukere 
for bruk av samme tjeneste skal det ikke gjøres forskjell ut 
fra nasjonalitet eller brukerkategori;

b) Fritak for visse brukere, særlig lettere luftfartøyer og 
statlige luftfartøyer, kan tillates, forutsatt at kostnadene ved 
slike fritak ikke overføres til andre brukere;

c) Flysikringstjenester kan gi inntekter som overskrider 
alle direkte og indirekte driftskostnader og sørger for en 
rimelig kapitalavkastning, slik at de bidrar til nødvendige 
kapitalforbedringer;

d) Avgiftene skal gjenspeile kostnadene ved flysikringstjenester 
og -anlegg som stilles til rådighet for luftromsbrukerne, 
idet det tas hensyn til den relative transportkapasiteten til 
de forskjellige typene berørte luftfartøyer;

e) Avgiftene skal fremme sikker, effektiv og fungerende 
yting av flysikringstjenester med sikte på å oppnå et høyt 
sikkerhetsnivå samtidig som kostnadseffektivitet sikres, 

og de skal stimulere til integrert tjenesteyting. For dette 
formål kan avgiftene brukes til å sørge for

ordninger, herunder stimuleringstiltak i form av – 
økonomiske fordeler og ulemper, for å oppmuntre 
ytere av flysikringstjenester og/eller luftromsbrukere 
til å støtte forbedringer i trafikkflytstyringen, som 
økt kapasitet og færre forsinkelser, samtidig som et 
optimalt sikkerhetsnivå opprettholdes. Beslutningen 
om hvorvidt slike ordninger skal anvendes, er hver 
medlemsstats eneansvar,

inntekter til fordel for prosjekter beregnet på å bistå – 
bestemte kategorier luftromsbrukere og/eller ytere 
av flysikringstjenester med sikte på å forbedre de 
kollektive flysikringsinfrastrukturene, ytingen av 
flysikringstjenester og bruken av luftrommet.

4. Gjennomføringsbestemmelsene på områdene som 
omfattes av nr. 1, 2 og 3 skal fastsettes etter framgangsmåten 
nevnt i rammeforordningens artikkel 8.

Artikkel 16

Kontroll med avgifter

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 
sørge for løpende kontroll av at prinsippene og reglene nevnt 
i artikkel 14 og 15 overholdes. Kommisjonen skal tilstrebe 
opprettelse av de nødvendige ordninger for å dra nytte av 
Eurocontrols sakkunnskap.

2. Kommisjonen skal på anmodning fra én eller flere 
medlemsstater som anser at ovennevnte prinsipper og regler 
ikke er anvendt korrekt, eller på eget initiativ, undersøke 
enhver påstand om at de berørte prinsipper og/eller regler 
ikke er overholdt eller anvendt. Kommisjonen skal innen to 
måneder etter å ha mottatt en slik anmodning, og etter å ha 
hørt den berørte medlemsstat og rådført seg med Komiteen 
for det felles luftrom etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 
nr. 2 i rammeforordningen, treffe beslutning om anvendelsen 
av artikkel 14 og 15 og om hvorvidt den aktuelle praksis kan 
fortsette.

3. Kommisjonen skal rette sin beslutning til medlemsstatene 
og underrette tjenesteyteren om den, i den grad tjenesteyteren er 
juridisk berørt. Alle medlemsstater kan henvise Kommisjonens 
beslutning til Rådet innen en måned. Rådet kan med kvalifisert 
flertall treffe en annen beslutning innen en frist på én måned.
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KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 17

Tilpasning til den tekniske utvikling

1. Med henblikk på å foreta tilpasninger til den tekniske 
utvikling kan det gjøres endringer i vedleggene etter 
framgangsmåten i artikkel 5 nr. 3 i rammeforordningen.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre gjennomførings-
bestemmelsene som vedtas på grunnlag av denne forordning, i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 18

Fortrolighet

1. Verken de nasjonale tilsynsmyndigheter, som handler 
i samsvar med nasjonal lovgivning, eller Kommisjonen skal 
røpe fortrolige opplysninger, særlig opplysninger om ytere 

av flysikringstjenester, deres forretningsforbindelser eller 
kostnadskomponenter.

2. Nr. 1 skal ikke berøre nasjonale tilsynsmyndigheters rett 
til å offentliggjøre opplysninger dersom de er avgjørende for 
utførelsen av deres oppgaver; i så fall skal offentliggjøringen 
være rimelig og ta hensyn til den rettmessige interesse 
ytere av flysikringstjenester har av å beskytte sine 
forretningshemmeligheter.

3. Nr. 1 skal dessuten ikke være til hinder for offentliggjøring 
av opplysninger som ikke er av fortrolig karakter, om vilkår og 
ytelsesnivå for tjenesteyting.

Artikkel 19

Ikrafttredelse

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2. Artikkel 7 og 8 trer imidlertid i kraft ett år etter 
kunngjøringen i Den europeiske unions tidende av de felles 
krav nevnt i artikkel 6.

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

Utferdiget i Strasbourg, 10. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX D. ROCHE

 President Formann

__________
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VEDLEGG I

KRAV TIL GODKJENTE ORGANISASJONER

Alle godkjente organisasjoner skal

kunne dokumentere omfattende erfaring fra vurdering av offentlige og private enheter innen lufttrafikksektoren, – 
særlig ytere av flysikringstjenester, og innen andre lignende sektorer på ett eller flere av områdene som omfattes 
av denne forordning,

ha omfattende regler og instrukser for regelmessig gransking av nevnte enheter, som skal offentliggjøres og – 
løpende ajourføres og forbedres gjennom forsknings- og utviklingsprogrammer,

ikke være kontrollert av ytere av flysikringstjenester, lufthavnledelse eller andre som yter flysikringstjenester eller – 
lufttransporttjenester for kommersielt formål,

ha til rådighet betydelig personell for teknikk, ledelse, støtte og forskning i et antall som er tilstrekkelig for de – 
oppgavene som skal utføres,

ledes og administreres på en slik måte at den fortrolighet for opplysninger som kreves av administrasjonen, er – 
sikret,

være innstilt på å framlegge relevante opplysninger for berørte nasjonale tilsynsmyndigheter,– 

ha bestemt og dokumentert sin politikk, sine mål og sine forpliktelser med hensyn til kvalitet og ha sikret at denne – 
politikken er forstått, gjennomført og overholdt på alle plan i organisasjonen,

ha utarbeidet, iverksatt og opprettholdt et effektivt internt kvalitetssikringssystem basert på relevante deler av – 
internasjonalt anerkjente kvalitetsstandarder og som oppfyller EN 45004 (inspeksjonsorganer) og EN 29001, i 
henhold til IACS Quality System Certification Scheme Requirements,

underlegge sitt kvalitetssikringssystem sertifisering av et uavhengig kontrollorgan som er anerkjent av – 
myndighetene i medlemsstaten der organet er etablert.

______________
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VEDLEGG II

VILKÅR KNyTTET TIL SERTIFIKATER

1. Sertifikatene skal angi

a) den nasjonale tilsynsmyndighet som har utstedt sertifikatet,

b) søkeren (navn og adresse),

c) tjenestene som er sertifisert,

d) en erklæring om søkerens samsvar med de felles krav som fastsatt i artikkel 6 i denne forordning,

e) utstedelsesdato og gyldighetstid for sertifikatet.

2. Ytterligere vilkår knyttet til sertifikater kan eventuelt gjelde

a) luftromsbrukeres tilgang til tjenester, på grunnlag av likebehandling, og slike tjenesters påkrevde ytelsesnivå, 
herunder nivåer for sikkerhet og samvirkingsevne,

b) driftsspesifikasjoner for de berørte tjenestene,

c) tidsplanen for levering av tjenestene,

d) driftsutstyret som skal brukes for de berørte tjenestene,

e) oppdeling av eller restriksjoner på andre tjenester enn dem som er knyttet til yting av flysikringstjenester,

f) kontrakter, avtaler eller andre ordninger mellom tjenesteyteren og tredjemann, som gjelder tjenesten(e),

g) framlegging av opplysninger som med rimelighet kan kreves for kontroll av tjenestenes samsvar med de felles 
krav, herunder driftsplaner samt økonomiske data og driftsdata, og betydelige endringer i type og/eller omfang 
av de flysikringstjenester som ytes,

h) alle andre rettslige vilkår som ikke gjelder flysikringstjenester, som vilkår for oppheving eller tilbakekalling 
av sertifikatet.

_____________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 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 11. desember 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Opprettelsen av Det felles europeiske luftrom krever 
en harmonisert metode med henblikk på å regulere 
luftrommets organisering og bruk.

2) I rapporten fra Høynivågruppen for Det felles europeiske 
luftrom av november 2000 anføres det at luftrommet 
bør utformes, reguleres og styres strategisk på europeisk 
plan.

3) I Kommisjonsmeldingen om opprettelse av Det felles 
europeiske luftrom av 30. november 2001 tas det til 
orde for en strukturreform, slik at Det felles europeiske 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 15.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 35.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 24.
(3) EFT C 278 av 14.11.2002, s. 13.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EFT C 272 E av 

13.11.2003, s. 316), Rådets felles holdning av 18. mars 2003 (EUT C 129 E 
av 3.6.2003, s. 11) og Europaparlamentets holdning av 3. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentsresolusjon av 29. januar 2004 
og rådsbeslutning av 2. februar 2004.

luftrom kan opprettes gjennom gradvis mer integrert 
styring av luftrommet og utvikling av nye modeller og 
framgangsmåter for lufttrafikkstyring.

4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 
av 10. mars 2004 (rammeforordningen)(5) fastsetter 
rammen for opprettelse av Det felles europeiske luftrom.

5) I artikkel 1 i Chicago-konvensjonen av 1944 om sivil 
luftfart erkjenner avtalestatene at «enhver stat har 
fullstendig og eksklusiv suverenitet over luftrommet 
over sitt territorium». Det faller innenfor rammen av 
en slik suverenitet at Fellesskapets medlemsstater, med 
forbehold for relevante internasjonale konvensjoner, 
utøver en statsmakts rettigheter når de kontrollerer 
lufttrafikken.

6) Luftrommet er en felles ressurs for alle kategorier av 
brukere som må benyttes fleksibelt av dem alle, for å 
sikre rimelighet og oversikt, samtidig som det tas hensyn 
til medlemsstatenes sikkerhets- og forsvarsbehov og 
deres forpliktelser innen internasjonale organisasjoner.

7) Effektiv styring av luftrommet er et grunnleggende 
vilkår for å kunne øke kapasiteten til systemene for 
lufttrafikktjenester, tilfredsstille forskjellige brukerbehov 
optimalt og oppnå mest mulig fleksibel bruk av 
luftrommet.

8) Eurocontrols virksomhet bekrefter at rutenettet og 
luftromsstrukturen ikke realistisk kan utvikles isolert, 
siden hver enkelt medlemsstat er en integrert del av Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring, både innenfor og 
utenfor Fellesskapet.

(5) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 551/2004

av 10. mars 2004

om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom(*)

(luftromsforordningen)

2009/EØS/34/20
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9) Det bør opprettes et gradvis mer integrert operativt 
luftrom for allmenn lufttrafikk i det øvre luftrom; 
grensesnittet mellom øvre og nedre luftrom bør i den 
forbindelse fastsettes.

10) En europeisk øvre flygeinformasjonsregion som omfatter 
det øvre luftrom under medlemsstatenes ansvar innenfor 
denne forordnings virkeområde, bør kunne lette felles 
planlegging og offentliggjøring av luftfartsinformasjon 
med sikte på å redusere regionale flaskehalser.

11) Luftromsbrukere møter uensartede vilkår med hensyn 
til tilgang til og fri bevegelighet innenfor Fellesskapets 
luftrom. Dette skyldes manglende harmonisering av 
klassifiseringen av luftrommet.

12) Omstruktureringen av luftrommet bør bygge på 
driftsbehov uavhengig av eksisterende grenser. Felles 
allmenne prinsipper for opprettelse av ensartede 
funksjonelle luftromsblokker bør utarbeides i samråd med 
og på grunnlag av teknisk rådgivning fra Eurocontrol.

13) Det er avgjørende at det oppnås en felles, harmonisert 
luftromsstruktur med hensyn til ruter og sektorer, at 
eksisterende og framtidig organisering av luftrommet 
baseres på felles prinsipper og at luftrommet utformes og 
styres i samsvar med harmoniserte regler.

14) Modellen for fleksibel bruk av luftrommet bør anvendes 
effektivt. Det er nødvendig å optimalisere bruken av 
luftromssektorer, særlig i trafikksterke perioder for 
allmenn lufttrafikk og i luftrom med høy trafikktetthet, 
ved samarbeid mellom medlemsstatene når det gjelder 
bruk av slike sektorer til militære operasjoner og militær 
trening. For dette formål må det tildeles nødvendige 
ressurser for en effektiv gjennomføring av modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet, idet det tas hensyn til både 
sivile og militære behov.

15) Medlemsstatene bør bestrebe seg på å samarbeide med 
nabomedlemsstater om anvendelsen av modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet på tvers av nasjonale 
grenser.

16) Ulikheter i organiseringen av sivilt-militært samarbeid i 
Fellesskapet begrenser en ensartet og rettidig styring av 
luftrommet og gjennomføring av endringer. Et vellykket 

felles europeisk luftrom avhenger av et effektivt 
samarbeid mellom sivile og militære myndigheter, uten 
at dette berører medlemsstatenes rettigheter og ansvar på 
forsvarsområdet.

17) Militære operasjoner og militær trening bør beskyttes 
dersom anvendelsen av felles prinsipper og kriterier er til 
hinder for at de kan utføres sikkert og effektivt.

18) Det bør innføres hensiktsmessige tiltak for å bedre 
effektiviteten i trafikkflytstyringen for å bistå eksisterende 
driftsenheter, herunder Eurocontrols sentrale enhet for 
trafikkflytstyring, med å sikre effektive flyginger.

19) Det bør vurderes å utvide modellene for det øvre luftrom 
til å omfatte det nedre luftrom, etter en tidsplan og ved 
hjelp av relevante undersøkelser —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALLMENT

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning omhandler, innenfor 
rammeforordningens virkeområde, organiseringen og bruken av 
Det felles europeiske luftrom. Formålet med denne forordning 
er å støtte modellen for et operativt gradvis mer integrert 
luftrom innenfor rammen av den felles transportpolitikken og 
å fastsette felles framgangsmåter for utforming, planlegging og 
styring som sikrer effektiv og sikker lufttrafikkstyring.

2. Luftrommet skal benyttes på en slik måte at driften av 
flysikringstjenester som en sammenhengende og ensartet helhet 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i 
Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1), 
støttes.

(1) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.
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3. Uten at artikkel 10 berøres får denne forordning anvendelse 
på luftrommet innenfor ICAOs EUR- og AFI-regioner der 
medlemsstatene er ansvarlige for yting av lufttrafikktjenester, 
i samsvar med tjenesteytingsforordningen. Medlemsstatene 
kan også anvende denne forordning på luftrommet som 
faller inn under deres ansvarsområde innenfor andre ICAO-
regioner, forutsatt at de underretter Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene om dette.

4. Flygeinformasjonsregionene som ligger innenfor 
luftrommet som denne forordning får anvendelse på, skal 
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende.

KAPITTEL II

LUFTROMMETS OPPByGNING

Artikkel 2

Deleflate

Deleflaten mellom øvre og nedre luftrom fastsettes til 
flygenivå 285.

Avvik fra deleflaten som er begrunnet ut fra driftskrav, 
kan vedtas etter avtale med de berørte medlemsstater, etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 3 i rammeforordningen.

Artikkel 3

Den europeiske øvre flygeinformasjonsregion (EUIR)

1. Fellesskapet og dets medlemsstater skal tilstrebe 
opprettelsen av, og ICAOS anerkjennelse av, Den europeiske 
øvre flygeinformasjonsregion (EUIR). For dette formål skal 
Kommisjonen, for saker som faller inn under Fellesskapets 
ansvarsområde, framlegge en rekommandasjon for Rådet i 
samsvar med traktatens artikkel 300 innen to år etter denne 
forordnings ikrafttredelse.

2. EUIR skal slik utformes at det omfatter det luftrommet som 
i henhold til artikkel 1 nr. 3 faller inn under medlemsstatenes 
ansvarsområde, og kan også omfatte europeiske tredjestaters 
luftrom.

3. Opprettelsen av EUIR berører ikke medlemsstatenes 
ansvar for å utpeke ytere av lufttrafikktjenester for luftrommet 
som faller inn under deres ansvarsområde i henhold til 
artikkel 8 nr. 1 i tjenesteytingsforordningen.

4. Medlemsstatene skal beholde sitt ansvar overfor 
ICAO innenfor de geografiske grenser for de øvre 
flygeinformasjonsregioner som ICAO har tildelt dem på 
datoen for denne forordnings ikrafttredelse.

5. Uten at det berører medlemsstatenes offentliggjøring 
av luftfartsinformasjon, og på en måte som er forenlig med 
offentliggjøringen, skal Kommisjonen, i nært samarbeid med 
Eurocontrol, koordinere utviklingen av en felles publikasjon 
for luftfartsinformasjon som gjelder EUIR, idet det tas hensyn 
til relevante ICAO-krav.

Artikkel 4

Klassifisering av luftrommet

Kommisjonen og medlemsstatene skal utforme Den europeiske 
øvre flygeinformasjonsregion (EUIR) i samsvar med en 
gradvis harmonisering av luftromsklassifiseringen, for å sikre 
sammenhengende yting av flysikringstjenester innenfor rammen 
av Det felles europeiske luftrom. Denne felles metoden skal 
bygge på en forenklet anvendelse av luftromsklassifiseringen 
som fastsatt i Eurocontrols luftfartsstrategi for statene i Den 
europeiske konferanse for sivil luftfart, i samsvar med ICAOs 
standarder.

De nødvendige gjennomføringsbestemmelser på dette område 
skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i 
rammeforordningen.

Artikkel 5

Omstrukturering av det øvre luftrom

1. Med sikte på å oppnå den størst mulige kapasitet og 
effektivitet i nettet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske 
luftrom, og på å ivareta et høyt sikkerhetsnivå, skal det øvre 
luftrom omstruktureres til funksjonelle luftromsblokker.

2. Funksjonelle luftromsblokker skal blant annet

a) bygge på en sikkerhetsvurdering,

b) muliggjøre optimal bruk av luftrommet, idet det tas hensyn 
til lufttrafikkbevegelsene,

c) begrunnes ut fra den samlede merverdi de tilfører, herunder 
optimal bruk av tekniske og menneskelige ressurser, basert 
på nytte- og kostnadsanalyser,

d) sikre en friksjonsfri og fleksibel overføring av 
ansvaret for flygekontrollen mellom enhetene for 
flygekontrolltjenester,
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e) sikre at struktureringen av øvre og nedre luftrom er 
forenlig,

f) oppfylle vilkårene som følger av regionale avtaler inngått 
innenfor ICAO, og

g) overholde regionale avtaler som gjelder på datoen for 
ikrafttredelsen av denne forordning, særlig avtaler som 
involverer europeiske tredjestater.

3. Felles allmenne prinsipper for opprettelse og endring 
av funksjonelle luftromsblokker skal utarbeides etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i rammeforordningen.

4. En funksjonell luftromsblokk skal opprettes bare ved 
gjensidig avtale mellom alle medlemsstater som har ansvar 
for en del av det luftrom som blokken omfatter, eller ved en 
erklæring fra en medlemsstat dersom luftrommet som blokken 
omfatter, i sin helhet faller inn under dennes ansvarsområde. 
Den eller de berørte medlemsstater skal handle først etter at 
berørte parter er hørt, herunder Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene.

5. I et tilfelle der en funksjonell luftromsblokk er knyttet til 
et luftrom som helt eller delvis faller inn under to eller flere 
medlemsstaters ansvarsområde, skal avtalen som ligger til 
grunn for opprettelsen av blokken, inneholde de nødvendige 
bestemmelser om hvordan blokken kan endres, og hvordan 
en medlemsstat kan trekke seg ut av blokken, herunder 
overgangsordninger.

6. Dersom det oppstår problemer mellom to eller flere 
medlemsstater med hensyn til en funksjonell luftromsblokk 
på tvers av grensene for luftrom som faller inn under deres 
ansvarsområde, kan de berørte medlemsstatene i fellesskap 
bringe saken inn for Komiteen for det felles luftrom, for en 
uttalelse. Uttalelsen skal rettes til de berørte medlemsstater. 
Uten at nr. 4 berøres, skal medlemsstatene ta hensyn til en slik 
uttalelse med henblikk på å finne en løsning.

7. Beslutningene nevnt i nr. 4 og 5 skal meddeles 
Kommisjonen for offentliggjøring i Den europeiske unions 
tidende. Ved offentliggjøringen skal ikrafttredelsesdatoen for 
den relevante beslutning angis.

Artikkel 6

Optimalisert rute- og sektorutforming i det øvre luftrom

1. Felles prinsipper og kriterier for rute- og sektorutforming 
skal fastsettes for å sørge for sikker, økonomisk effektiv og 
miljøvennlig bruk av luftrommet. Sektorutformingen skal være 
forenlig med blant annet ruteutformingen.

2. Gjennomføringsbestemmelser på områdene som omfattes 
av nr. 1, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i 
rammeforordningen.

3. Beslutninger om etablering eller endring av ruter og 
sektorer krever godkjenning fra medlemsstatene som har 
ansvar for det luftrom slike beslutninger gjelder.

KAPITTEL III

FLEKSIBEL BRUK AV LUFTROMMET I DET FELLES 
EUROPEISKE LUFTROM

Artikkel 7

Fleksibel bruk av luftrommet

1. Medlemsstatene skal, idet det tas hensyn til organiseringen 
av militære aspekter som faller inn under deres ansvarsområde, 
sørge for ensartet anvendelse innenfor Det felles europeiske 
luftrom av modellen for fleksibel bruk av luftrommet som 
beskrevet av ICAO og utviklet av Eurocontrol, for å lette 
styringen av luftrommet og lufttrafikken innenfor rammen av 
den felles transportpolitikken.

2. Medlemsstatene skal, i forbindelse med den 
felles transportpolitikken, hvert år framlegge rapport for 
Kommisjonen om anvendelsen av modellen for fleksibel bruk 
av luftrommet med hensyn til det luftrom som faller inn under 
deres ansvarsområde.

3. Dersom det, særlig på bakgrunn av rapporter framlagt 
av medlemsstatene, blir nødvendig å styrke og harmonisere 
anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i Det 
felles europeiske luftrom, skal gjennomføringsbestemmelser i 
forbindelse med den felles transportpolitikken vedtas etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i rammeforordningen.

Artikkel 8

Midlertidig oppheving

1. I tilfeller der anvendelsen av artikkel 7 gir opphav til 
betydelige driftsproblemer, kan medlemsstatene midlertidig 
oppheve anvendelsen, forutsatt at de umiddelbart underretter 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.
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2. Etter innføringen av en midlertidig oppheving kan det 
foretas tilpasninger i reglene vedtatt i henhold til artikkel 7 
nr. 3 for luftrommet som faller inn under den eller de berørte 
medlemsstaters ansvarsområde, etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 8 i rammeforordningen.

Artikkel 9

Styring av lufttrafikkbevegelser

1. Gjennomføringsbestemmelsene for trafikkflytstyringen 
skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i 
rammeforordningen, med henblikk på å optimalisere 
tilgjengelig kapasitet for bruk av luftrommet og å styrke 
prosedyrene for trafikkflytstyring. Disse bestemmelsene skal 
bygge på innsyn og effektivitet, slik at det sikres at kapasitet 
stilles til rådighet rettidig på en fleksibel måte, i samsvar med 
anbefalingene til Den internasjonale organisasjon for luftfarts 
regionale flysikringsplan for Europa-regionen.

2. Gjennomføringsbestemmelsene skal støtte de 
driftsbeslutninger som ytere av flysikringstjenester, 
lufthavnoperatører og luftromsbrukere treffer, og skal omfatte 
følgende områder:

a) planlegging av flyginger,

b) bruk av tilgjengelig luftromskapasitet i alle faser av 
flygingen, herunder fordeling av tidsluker, og

c) bruk av flygeruter i allmenn lufttrafikk, herunder

opprettelse av én felles publikasjon for rute- og – 
trafikkplanlegging,

alternativer for omdirigering av allmenn lufttrafikk fra – 
overbelastede områder, og

prioriteringsregler for allmenn lufttrafikks tilgang til – 
luftrommet, særlig i perioder med overbelastning og 
ved kriser.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 10

Evaluering

I forbindelse med den regelmessige gjennomgåelsen nevnt 
i artikkel 12 nr. 2 i rammeforordningen skal Kommisjonen 
gjennomføre en framtidsrettet undersøkelse av vilkårene for 
framtidig anvendelse på det nedre luftrom av modellene nevnt 
i artikkel 3, 5 og 6.

På grunnlag av undersøkelsens konklusjoner og på bakgrunn 
av de framskritt som er oppnådd, skal Kommisjonen innen 
31. desember 2006 framlegge en rapport for Europaparlamentet 
og Rådet, eventuelt ledsaget av forslag om å utvide anvendelsen 
av disse modellene til det nedre luftrom, eller om å fastsette 
eventuelle andre tiltak. Dersom en slik utvidelse kommer i 
betraktning, bør de relevante beslutninger treffes fortrinnsvis 
før 31. desember 2009.

Artikkel 11

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 10. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

  President Formann

_________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske 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 11. desember 
2003, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å opprette Det felles europeiske luftrom må det 
treffes tiltak med hensyn til systemer, deres komponenter 
og tilknyttede framgangsmåter med henblikk på 
å sikre samvirkingsevnen i Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring (EATMN), på vilkår som er forenlige 
med yting av flysikringstjenester som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 
av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det 
felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)
(5) og med organiseringen og bruken av luftrommet 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 15.

(1) EFT C 103 E av 30.4.2002, s. 41.
(2) EFT C 241 av 7.10.2002, s. 24.
(3) EFT C 278 av 14.11.2002, s. 13.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 3. september 2002 (EUT C 272 E av 

13.11.2003, s. 325), Rådets felles holdning av 18. mars 2003 (EUT C 129 E 
av 3.6.2003, s. 26) og Europaparlamentets holdning av 3. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentsresolusjon av 29. januar 2004 
og rådsbeslutning av 2. februar 2004.

(5) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10.

som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering 
og bruk av Det felles europeiske luftrom (luftroms- 
forordningen)(6).

2) Rapporten fra høynivågruppen for Det felles europeiske 
luftrom av november 2000 bekreftet behovet for å fastsette 
tekniske forskrifter på grunnlag av «den nye metode» i 
samsvar med rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny 
metode for teknisk harmonisering og standardisering(7), 
der grunnleggende krav, regler og standarder utfyller 
hverandre og er sammenhengende.

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 
av 10. mars 2004 (rammeforordningen)(8) fastsetter 
rammen for opprettelse av Det felles europeiske luftrom.

4) Rapporten fra høynivågruppen bekreftet at selv om 
det i de senere år er oppnådd framskritt i retning 
av sammenhengende drift av Det europeiske nett 
for lufttrafikkstyring, er situasjonen fortsatt ikke 
tilfredsstillende, med et lavt integrasjonsnivå mellom 
nasjonale systemer for lufttrafikkstyring og et lavt tempo 
i innføringen av nye driftsmodeller og den teknologi som 
er nødvendig for å gi den nødvendige kapasitetsøkning.

5) Sterkere integrasjon på fellesskapsplan vil gi økt 
effektivitet og lavere kostnader ved innkjøp og vedlikehold 
av systemer samt bedre driftsmessig koordinering.

(6) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20.
(7) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.
(8) Se EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 552/2004

av 10. mars 2004

om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring(*)

(samvirkingsforordningen)

2009/EØS/34/21
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6) Den framherskende bruken av nasjonale tekniske 
spesifikasjoner ved innkjøp har ført til fragmentering 
i systemmarkedet og letter ikke industrielt samarbeid 
på fellesskapsplan. Dermed er industrien særlig berørt, 
siden den i betydelig grad må tilpasse sine produkter til 
hvert nasjonalt marked. Denne praksisen gjør utvikling 
og anvendelse av ny teknologi vanskelig og forsinker 
innføringen av nye driftsmodeller, som er nødvendige for 
å øke kapasiteten.

7) Det er derfor av interesse for alle parter som er 
involvert i lufttrafikkstyring at det utvikles en ny 
partnerskapsmetode som muliggjør balansert deltaking 
fra alle parter og stimulerer til kreativitet og deling av 
kunnskaper, erfaring og risiko. Et slikt partnerskap bør i 
samarbeid med industrien sikte mot å definere enhetlige 
fellesskapsspesifikasjoner som kan oppfylle flest mulig 
forskjellige behov.

8) Det indre marked er et fellesskapsmål, og tiltak som 
treffes i henhold til denne forordning, bør derfor bidra 
til en skrittvis gjennomføring av markedet innen denne 
sektoren.

9) Det bør derfor fastsettes grunnleggende krav som får 
anvendelse på Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 
og dets systemer, deres komponenter og tilknyttede 
framgangsmåter.

10) Gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne bør 
utarbeides for systemer når dette er nødvendig for 
å utfylle eller ytterligere presisere de grunnleggende 
kravene. Slike bestemmelser bør ved behov også 
utarbeides for å lette den koordinerte innføringen av nye 
omforente og validerte driftsmodeller eller teknologier. 
Det bør sikres at disse bestemmelsene overholdes på 
permanent basis. Bestemmelsene bør bygge på regler og 
standarder utarbeidet av internasjonale organisasjoner 
som Eurocontrol eller ICAO.

11) Utarbeiding og vedtakelse av fellesskapsspesifikasjoner 
for Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, dets systemer, 
deres komponenter og tilknyttede framgangsmåter 
er et egnet middel til å definere de tekniske og 
driftsmessige vilkår som er nødvendige for å oppfylle de 
grunnleggende krav og relevante gjennomføringsregler 

for samvirkingsevne. Overholdelse av offentliggjorte 
fellesskapsspesifikasjoner, som forblir frivillige, skaper 
en antakelse om samsvar med de grunnleggende krav og 
relevante gjennomføringsregler for samvirkingsevne.

12) Fellesskapsspesifikasjonene bør fastsettes av europeiske 
standardiseringsorganer i samarbeid med Den europeiske 
organisasjon for utstyr til sivil luftfart (Eurocae) og av 
Eurocontrol, i samsvar med Fellesskapets alminnelige 
framgangsmåter for standardisering.

13) Framgangsmåtene for vurdering av samsvar eller 
bruksegnethet for komponenter bør bygge på bruk av 
moduler som omfattes av rådsbeslutning 93/465/EØF av 
22. juli 1993 om modulene for de forskjellige fasene i 
rutinene for samsvarsvurdering og reglene for påføring 
og bruk av CE-samsvarsmerking til bruk i direktivene om 
teknisk harmonisering(1). Disse modulene bør i den grad 
det er nødvendig utvides av hensyn til bestemte krav fra 
de berørte bransjer.

14) Det berørte marked er lite og består av systemer 
og komponenter som nesten utelukkende brukes til 
lufttrafikkstyring og ikke er beregnet på offentligheten. 
Det ville derfor være uhensiktsmessig å anbringe 
CE-merking på komponentene, siden produsentens 
samsvarserklæring på grunnlag av en vurdering av 
samsvar og/eller bruksegnethet er tilstrekkelig. Dette bør 
ikke berøre ikke produsentenes forpliktelse til å anbringe 
CE-merking på visse komponenter for å bekrefte at de 
er i samsvar med andre fellesskapsbestemmelser som 
gjelder dem.

15) Ibruktaking av systemer for lufttrafikkstyring bør 
underlegges kontroll av samsvar med de grunnleggende krav 
og relevante gjennomføringsregler for samvirkingsevne. 
Bruk av fellesskapsspesifikasjoner skaper en antakelse 
om samsvar med de grunnleggende krav og relevante 
gjennomføringsregler for samvirkingsevne.

16) En fullstendig anvendelse av denne forordning bør skje 
ved en overgangsstrategi utformet for å nå målene i 
denne forordning uten å skape uberettigede nytte- og 
kostnadshindringer for opprettholdelse av eksisterende 
infrastruktur.

(1) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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17) Det bør innenfor rammen av gjeldende fellesskapsregelverk 
tas hensyn til behovet for å sikre

— harmoniserte vilkår når det gjelder tilgjengelighet og 
effektiv bruk av det radiospektrum som er nødvendig 
for gjennomføring av Det felles europeiske 
luftrom, også med hensyn til elektromagnetisk 
kompatibilitet,

— beskyttelse av sikkerhetskritiske tjenester mot 
skadelig interferens,

— effektiv og hensiktsmessig bruk av frekvenser 
utelukkende tildelt luftfartssektoren og forvaltet av 
den.

18) Rådsdirektiv 93/65/EØF av 19. juli 1993 om definisjon 
og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner 
for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av 
lufttrafikken(1) er begrenset til offentlige oppdragsgiveres 
forpliktelser. Denne forordning har et større omfang ved 
at den omfatter de forpliktelser som påhviler alle aktører, 
herunder ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere, 
industrien og lufthavnene, og gjør det mulig både å 
fastsette regler som får anvendelse for alle samt å 
vedta fellesskapsspesifikasjoner som, til tross for at 
de er ikke-bindende, skaper en antakelse om samsvar 
med de grunnleggende krav. Direktiv 93/65/EØF, 
kommisjonsdirektiv 97/15/EF av 25. mars 1997 om 
vedtaking av Eurocontrol-standardar og om endring 
av rådsdirektiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av 
samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse 
av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken(2) 
og kommisjonsforordning (EF) nr. 2082/2000 av 
6. september 2000 om vedtaking av Eurocontrol-
standarder og om endring av direktiv 97/15/EF(3) samt 
kommisjonsforordning (EF) nr. 980/2002 av 4. juni 
2002 om endring av forordning (EF) nr. 2082/2000 om 
vedtaking av Eurocontrol-standarder bør derfor oppheves 
etter en overgangsperiode.

19) Av hensyn til rettssikkerheten er det viktig å sikre 
at innholdet i visse bestemmelser i Fellesskapets 
regelverk vedtatt på grunnlag av direktiv 93/65/EØF, 

(1) EFT L 187 av 29.7.1993, s. 52. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 95 av 10.4.1997, s. 16. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2082/2000 (EFT L 254 av 9.10.2000, s. 1).

(3) EFT L 254 av 9.10.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 980/2002 (EFT L 150 av 8.6.2002, s. 38).

fortsatt gjelder uendret. Det vil kreve en viss tid å 
vedta gjennomføringsbestemmelser i henhold til denne 
forordning som tilsvarer nevnte bestemmelser —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Denne forordning omhandler, innenfor 
rammeforordningens virkeområde, samvirkingsevnen i Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring.

2. Denne forordning får anvendelse på systemer og deres 
komponenter og tilknyttede framgangsmåter som omhandlet i 
vedlegg I.

3. Formålet med denne forordning er å realisere 
samvirkingsevne mellom forskjellige systemer, komponenter 
og tilknyttede framgangsmåter i Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring, idet det tas behørig hensyn til relevante 
internasjonale regler. Denne forordning har også som formål å 
sikre koordinert og rask innføring av nye omforente og validerte 
driftsmodeller eller teknologier på området lufttrafikkstyring.

KAPITTEL II

GRUNNLEGGENDE KRAV, 
GJENNOMFØRINGSBESTEMMELSER 

FOR SAMVIRKINGSEVNE OG 
FELLESSKAPSSPESIFIKASJONER

Artikkel 2

Grunnleggende krav

Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, dets systemer 
og deres komponenter og tilknyttede framgangsmåter skal 
oppfylle grunnleggende krav. Disse grunnleggende kravene er 
fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 3

Gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne

1. Gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne skal 
utarbeides i ethvert tilfelle der det er nødvendig for å nå målene 
i denne forordning.
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2. Systemer, komponenter og tilknyttede framgangsmåter 
skal være i samsvar med relevante gjennomføringsbestemmelser 
for samvirkingsevne i hele deres livssyklus.

3. Gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne skal 
særlig

a) fastsette særlige krav som utfyller eller presiserer de 
grunnleggende krav, særlig med hensyn til sikkerhet, 
sammenhengende drift og ytelse, og/eller

b) beskrive, om nødvendig, alle særlige krav som utfyller 
eller presiserer de grunnleggende krav, særlig med hensyn 
til koordinert innføring av nye, omforente og validerte 
driftsmodeller eller teknologier, og/eller

c) bestemme komponentene i forbindelse med behandlingen 
av systemene, og/eller

d) beskrive de særlige framgangsmåtene for samsvarsvurdering, 
eventuelt med bidrag fra de meldte organer nevnt i artikkel 8, 
på grunnlag av modulene fastsatt i beslutning 93/465/EØF, 
som skal benyttes til vurdering av komponentenes samsvar 
eller bruksegnethet samt til verifisering av systemer, og/
eller

e) angi vilkårene for gjennomføring, herunder eventuelt 
datoen da alle berørte parter skal ha oppfylt dem.

4. Ved utarbeiding, vedtakelse og revisjon av 
gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne skal det 
tas hensyn til anslåtte kostnader og nytte ved de tekniske 
løsninger som gjør det mulig å overholde bestemmelsene, med 
henblikk på å bestemme den mest levedyktige løsningen, idet 
det tas behørig hensyn til opprettholdelse av et anerkjent høyt 
sikkerhetsnivå. En vurdering av kostnader og nytte for disse 
løsningene for alle berørte parter skal følge hvert utkast til 
gjennomføringsbestemmelse for samvirkingsevne.

5. Gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne 
skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 i 
rammeforordningen.

Artikkel 4

Fellesskapsspesifikasjoner

1. Med henblikk på å nå målene for denne forordning kan 
det fastsettes fellesskapsspesifikasjoner. Slike spesifikasjoner 
kan være

a) europeiske standarder for systemer eller komponenter, 
sammen med relevante framgangsmåter, utarbeidet av 

europeiske standardiseringsorganer i samarbeid med 
Eurocae etter fullmakt fra Kommisjonen i samsvar med 
artikkel 6 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter(1) og etter de overordnede 
retningslinjene for samarbeid mellom Kommisjonen og 
standardiseringsorganene undertegnet 13. november 1984,

 eller

b) spesifikasjoner utarbeidet av Eurocontrol for saker 
som gjelder driftsmessig koordinering mellom ytere av 
flysikringstjenester, på anmodning fra Kommisjonen 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2 i 
rammeforordningen.

2. Overholdelse av de grunnleggende krav og/eller 
gjennomføringsbestemmelser for samvirking skal antas 
for systemer, sammen med tilknyttede framgangsmåter, 
eller for komponenter som er i samsvar med relevante 
fellesskapsspesifikasjoner og hvis referansenumre er 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre henvisningene til 
europeiske standarder nevnt i nr. 1 bokstav a) i Den europeiske 
unions tidende.

4. Henvisningene til Eurocontrol-spesifikasjonene nevnt 
i nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres av Kommisjonen i 
Den europeiske unions tidende etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 5 nr. 2 i rammeforordningen.

5. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser 
at samsvar med en offentliggjort fellesskapsspesifikasjon 
ikke sikrer overholdelse av de grunnleggende krav og/
eller gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne 
som nevnte fellesskapsspesifikasjon er ment å dekke, får 
framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2 i rammeforordningen 
anvendelse.

6. Ved mangler i de offentliggjorte europeiske standardene 
kan det besluttes, etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 
nr. 2 i rammeforordningen etter samråd med komiteen nedsatt 
i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF, at de berørte 
standarder eller endringer av dem helt eller delvis trekkes 
tilbake fra de publikasjoner der de finnes.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved direktiv 98/48/EF 
(EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).
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7. Ved mangler i de offentliggjorte Eurocontrol-
spesifikasjonene kan det besluttes, etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 5 nr. 2 rammeforordningen, at de berørte 
spesifikasjoner eller endringer av dem helt eller delvis trekkes 
tilbake fra de publikasjoner der de finnes.

KAPITTEL III

SAMSVARSKONTROLL

Artikkel 5

EF-erklæring om samsvar eller om bruksegnethet for 
komponenter

1. Komponenter skal følges av en EF-erklæring om samsvar 
eller om bruksegnethet. Elementene i denne erklæringen er 
gjengitt i vedlegg III.

2. Produsenten, eller dennes representant etablert i 
Fellesskapet, skal med en EF-erklæring om samsvar eller 
bruksegnethet sikre og erklære at vedkommende har anvendt 
bestemmelsene fastsatt i de grunnleggende krav og relevante 
gjennomføringsregler for samvirkingsevne.

3. Samsvar med de grunnleggende krav og relevante 
gjennomføringsregler for samvirkingsevne skal antas for de 
komponenter som følges av EF-erklæringer om samsvar eller 
bruksegnethet.

4. De relevante gjennomføringsregler for samvirkingsevne 
skal eventuelt identifisere de oppgaver forbundet med vurdering 
av samsvar eller bruksegnethet for komponenter som skal 
utføres av de meldte organer nevnt i artikkel 8.

Artikkel 6

EF-verifiseringserklæring for systemer

1. Systemene skal underkastes EF-verifisering ved 
yteren av flysikringstjenester i samsvar med relevante 
gjennomføringsregler for samvirkingsevne, for å sikre at 
de overholder de relevante krav i denne forordning og 
gjennomføringsreglene for samvirkingsevne når de integreres i 
Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

2. Før et system tas i bruk, skal den relevante yter av 
flysikringstjenester utarbeide en EF-verifiseringserklæring 
som bekrefter samsvar, og skal framlegge den for den nasjonale 
tilsynsmyndighet sammen med tekniske data. Elementene 

i denne erklæringen og de tekniske dataene er gjengitt i 
vedlegg IV. Den nasjonale tilsynsmyndighet kan kreve at 
ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kontrollere 
samsvaret, framlegges.

3. De relevante gjennomføringsbestemmelser for 
samvirkingsevne skal eventuelt identifisere de oppgaver 
forbundet med verifisering av systemer som skal utføres av de 
meldte organer nevnt i artikkel 8.

4. EF-verifiseringserklæringen berører ikke vurderinger 
som den nasjonale tilsynsmyndighet kan ha behov for å foreta 
av andre årsaker enn samvirkingsevne.

Artikkel 7

Beskyttelsestiltak

1. Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet fastslår at

a) en komponent som følges av en EF-erklæring om samsvar 
eller bruksegnethet, eller

b) et system som følges av en EF-verifiseringserklæring,

ikke overholder de grunnleggende krav og/eller relevante 
gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne, skal 
den, idet den tar behørig hensyn til behovet for å sikre 
driftssikkerhet og -kontinuitet, treffe alle nødvendige tiltak for 
å begrense anvendelsesområdet til den/det berørte komponent 
eller system, eller forby enheter som hører inn under dens 
ansvarsområde å bruke komponenten eller systemet.

2. Den berørte medlemsstat skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om slike eventuelle tiltak og begrunne dem, 
idet det særlig angis hvorvidt manglende oppfyllelse av de 
grunnleggende krav etter dens mening skyldes

a) manglende evne til å oppfylle de grunnleggende krav,

b) feil anvendelse av gjennomføringsbestemmelsene for 
samvirkingsevne og/eller fellesskapsspesifikasjoner,

c) mangler i gjennomføringsbestemmelsene for 
samvirkingsevne og/eller fellesskapsspesifikasjoner.

3. Kommisjonen skal snarest mulig rådføre seg med de 
berørte parter. Etter rådføringen skal Kommisjonen underrette 
medlemsstatene om sine konklusjoner og om hvorvidt den 
anser at tiltakene som den nasjonale tilsynsmyndighet har 
truffet, er berettiget.
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4. Dersom Kommisjonen fastslår at tiltakene som den 
nasjonale tilsynsmyndighet har truffet, ikke er berettiget, skal 
den anmode den berørte medlemsstat om å sørge for at de 
trekkes tilbake uten opphold. Den skal umiddelbart underrette 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet 
om dette.

5. Dersom Kommisjonen fastslår at manglende 
oppfyllelse av grunnleggende krav skyldes feil anvendelse av 
gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne og/eller 
av fellesskapsspesifikasjonene, skal den berørte medlemsstat 
treffe egnede tiltak mot utstederen av erklæringen om samsvar 
eller bruksegnethet eller EF-verifiseringserklæringen, og skal 
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 
dette.

6. Dersom Kommisjonen fastslår at manglende 
oppfyllelse av de grunnleggende krav skyldes mangler ved 
fellesskapsspesifikasjonene, får framgangsmåtene nevnt i 
artikkel 4 nr. 6 eller 7 anvendelse.

Artikkel 8

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt til 
å utføre oppgaver knyttet til vurderingen av samsvar eller 
bruksegnethet omhandlet i artikkel 5 og/eller verifiseringen 
omhandlet i artikkel 6, idet hvert organs ansvarsområde 
og identifikasjonsnummer tildelt av Kommisjonen angis. 
Kommisjonen skal i Den europeiske unions tidende 
offentliggjøre listen over organer, deres identifikasjonsnumre 
og ansvarsområder, og skal holde listen à jour.

2. Medlemsstatene skal anvende kriteriene gjengitt i 
vedlegg V ved vurdering av organene som skal meldes. Organer 
som oppfyller vurderingskriteriene fastsatt i de relevante 
europeiske standarder, skal anses å oppfylle nevnte kriterier.

3. Medlemsstatene skal trekke tilbake meldingen av et 
meldt organ som ikke lenger oppfyller kriteriene nevnt i 
vedlegg V. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen og 
de andre medlemsstatene om dette.

4. Uten at kravene nevnt i nr. 1, 2 og 3 berøres, kan 
medlemsstatene beslutte å utpeke som meldte organer 
organisasjoner som er godkjent i samsvar med artikkel 3 i 
tjenesteytingsforordningen.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 9

Revisjon av vedleggene

Vedlegg I og II kan tilpasses eventuell teknisk eller driftsmessig 
utvikling etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 3 i 
rammeforordningen.

Artikkel 10

Overgangsbestemmelser

1. Fra 20. oktober 2005 får de grunnleggende krav anvendelse 
på ibruktaking av systemer og komponenter i Det europeiske 
nett for lufttrafikkstyring, med mindre annet er bestemt i de 
relevante gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne.

2. Alle systemer og komponenter i Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring som i øyeblikket er i drift, skal oppfylle de 
grunnleggende krav innen 20. april 2011, med mindre annet 
er bestemt i de relevante gjennomføringsbestemmelser for 
samvirkingsevne.

3. Dersom systemer i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 
er bestilt eller bindende avtaler er undertegnet for dette 
formål

før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, eller — 
eventuelt

før ikrafttredelsesdatoen for én eller flere relevante — 
gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne,

slik at oppfyllelse av de grunnleggende krav og/eller 
relevante gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne 
ikke kan garanteres innen tidsfristen nevnt i nr. 1, skal 
den berørte medlemsstat oversende Kommisjonen detaljerte 
opplysninger om de grunnleggende krav og/eller 
gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne der det er 
fastslått usikkerhet om oppfyllelse.

Kommisjonen skal rådspørre de berørte parter før den treffer 
beslutning etter framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 3 i 
rammeforordningen.
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Artikkel 11

Oppheving

Direktiv 93/65/EØF og 97/15/EF og forordning (EF) 
nr. 2082/2000 og nr. 980/2002 oppheves 20. oktober 2005.

Artikkel 12

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 10. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX D. ROCHE

 President Formann

_____________
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VEDLEGG I

LISTE OVER SySTEMER FOR FLySIKRINGSTJENESTER

I denne forordning inndeles Det europeiske nett for lufttrafikkstyring i åtte systemer:

1. Systemer og framgangsmåter for styring av luftrommet.

2. Systemer og framgangsmåter for trafikkflytstyring.

3. Systemer og framgangsmåter for lufttrafikktjenester, særlig systemer for behandling av flygedata, systemer for 
behandling av overvåkingsdata og systemer for brukergrensesnitt.

4. Systemer og framgangsmåter for kommunikasjon bakke til bakke, luft til bakke og luft til luft.

5. Systemer og framgangsmåter for navigasjon.

6. Systemer og framgangsmåter for overvåking.

7. Systemer og framgangsmåter for luftfartsinformasjonstjenester.

8. Systemer og framgangsmåter for bruk av meteorologisk informasjon.

___________
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VEDLEGG II

GRUNNLEGGENDE KRAV

Del A: Allmenne krav

Disse kravene gjelder hele nettet og får anvendelse i sin alminnelighet for hvert av systemene angitt i vedlegg I.

1. Sammenhengende drift

Systemer for lufttrafikkstyring og deres komponenter skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives ved bruk 
av egnede og validerte framgangsmåter på en slik måte at sammenhengende drift av Det europeiske nett for 
lufttrafikkstyring er sikret, til enhver tid og i alle faser av flygingen. Sammenhengende drift kan særlig komme 
til uttrykk i form av informasjonsutveksling, herunder relevant informasjon om driftsstatus, felles forståelse 
av informasjon, sammenlignbare ytelser for behandling og tilknyttede framgangsmåter som muliggjør felles 
driftsytelser avtalt for hele eller deler av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

2. Støtte til nye driftsmodeller

Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, dets systemer og deres komponenter skal på koordinert grunnlag støtte 
nye omforente og validerte driftsmodeller som forbedrer flysikringstjenestenes kvalitet og effektivitet, særlig med 
hensyn til sikkerhet og kapasitet.

Nye modellers potensial, for eksempel samarbeidsbasert beslutningstaking, økt automatisering og nye metoder for 
delegering av ansvaret for atskillelse, skal undersøkes, idet det tas behørig hensyn til den tekniske utvikling og en 
sikker gjennomføring, etter validering.

3. Sikkerhet

Systemene i og driften av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring skal oppnå omforente høye sikkerhetsnivåer. 
For dette formål skal det utarbeides omforente metoder for sikkerhetsstyring og rapportering.

Når det gjelder egnede bakkebaserte systemer, eller deler av dem, skal de høye sikkerhetsnivåene styrkes ved 
sikkerhetsnett, som skal oppfylle omforente felles ytelsesegenskaper.

Det skal fastsettes et harmonisert sett med sikkerhetskrav til utforming, ibruktaking, vedlikehold og drift av 
systemer og deres komponenter for både normal og redusert drift, med sikte på å oppnå omforente sikkerhetsnivåer 
for alle faser av flygingen og for hele Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Systemene skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives ved bruk av egnede og validerte framgangsmåter, på en 
slik måte at oppgavene som pålegges kontrollpersonalet, er forenlige med menneskelig yteevne ved både normale 
og forringede driftsvilkår, og med de påkrevde sikkerhetsnivåer.

Systemene skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives ved bruk av egnede og validerte framgangsmåter, på en 
slik måte at de er frie for skadelige forstyrrelser under normale driftsvilkår.
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4. Sivil-militær koordinering

Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, dets systemer og deres komponenter skal muliggjøre en gradvis 
gjennomføring av sivil-militær koordinering, i den grad det er nødvendig for å sikre effektiv styring av luftrommet 
og av trafikkflyten samt sikker og effektiv bruk av luftrommet for alle brukere, ved anvendelse av modellen for 
fleksibel bruk av luftrommet.

For å nå disse målene skal Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, dets systemer og deres komponenter 
muliggjøre rettidig utveksling av korrekt og sammenhengende informasjon for alle faser av flygingen, mellom 
sivile og militære parter.

Det skal tas hensyn til nasjonale sikkerhetskrav.

5. Miljøbelastninger

Systemene i og driften av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring skal ta hensyn til behovet for i størst mulig grad 
å redusere miljøvirkningene, i samsvar med Fellesskapets regelverk.

6. Prinsipper for systemenes logiske arkitektur

Systemene skal utformes og gradvis integreres i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring med henblikk på å oppnå 
en validert, sammenhengende, stadig mer harmonisert logisk arkitektur som har utviklingsevne.

7. Prinsipper for systemenes oppbygning

Systemene skal utformes, bygges og vedlikeholdes ut fra gode tekniske prinsipper, særlig med hensyn til 
modularitet, som muliggjør komponenters utskiftbarhet, høy grad av tilgjengelighet og kritiske komponenters 
redundans og feiltoleranse.

Del B: Særlige krav

Disse kravene gjelder særskilt for hvert av systemene angitt nedenfor og utfyller eller presiserer de allmenne kravene.

1. Systemer og framgangsmåter for styring av luftrommet

1.1. Sammenhengende drift

 Informasjon om pretaktiske og taktiske aspekter ved tilgjengeligheten til luftrommet skal stilles til rådighet for 
alle berørte parter på en korrekt måte og i rett tid, slik at en effektiv tildeling og bruk av luftrommet for alle 
luftromsbrukere sikres. I denne anledning skal det tas hensyn til nasjonale sikkerhetskrav.

2. Systemer og framgangsmåter for trafikkflytstyring

2.1. Sammenhengende drift

 Systemer og framgangsmåter for trafikkflytstyring skal muliggjøre utveksling av korrekt, sammenhengende og 
relevant strategisk, pretaktisk og taktisk — etter det som er aktuelt — flygeinformasjon som dekker alle faser 
av flygingen og gir mulighet for kapasitet til dialog med henblikk på optimal bruk av luftrommet.
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3. Systemer og framgangsmåter for lufttrafikktjenester

3.1. Systemer for behandling av flygedata

3.1.1. Sammenhengende drift

 Systemer for behandling av flygedata skal være samvirkende med hensyn til rettidig utveksling av korrekt og 
sammenhengende informasjon samt en felles driftsmessig forståelse av denne informasjonen, for å sikre en 
sammenhengende og enhetlig planleggingsprosess og ressursmessig effektiv taktisk koordinering i hele Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring i alle faser av flygingen.

 For å sikre en sikker, smidig og hurtig behandling av data i hele Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, 
skal ytelsen til systemene for behandling av flygedata være likeverdig og egnet for et gitt miljø (på bakken, 
terminalområdet (TMA), underveis), med kjente trafikkforhold og drevet etter en omforent og validert 
driftsmodell, særlig med hensyn til behandlingsresultatenes nøyaktighet og feiltoleranse.

3.1.2. Støtte for nye driftsmodeller

 Systemer for behandling av flygedata skal muliggjøre en gradvis innføring av avanserte, omforente og 
validerte driftsmodeller for alle faser av flygingen.

 Høyautomatiserte verktøy skal ha kjennetegn som muliggjør en sammenhengende og effektiv pretaktisk og 
taktisk behandling av flygeinformasjon i deler av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

 Luftbaserte og bakkebaserte systemer og deres komponenter som støtter nye, omforente og validerte 
driftsmodeller, skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives etter egnede og validerte framgangsmåter på en 
slik måte at de er samvirkende med hensyn til rettidig utveksling av korrekt og sammenhengende informasjon 
og en felles forståelse av den aktuelle og forventede driftssituasjonen.

3.2. Systemer for behandling av overvåkingsdata

3.2.1. Sammenhengende drift

 Systemer for behandling av overvåkingsdata skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives etter egnede og 
validerte framgangsmåter på en slik måte at det gir den nødvendige ytelse og tjenestekvalitet i et gitt miljø (på 
bakken, terminalområdet (TMA), underveis), med kjente trafikkforhold, særlig når det gjelder de beregnede 
resultatenes nøyaktighet og pålitelighet og informasjonens korrekthet, integritet, tilgjengelighet, kontinuitet og 
rettidighet i flygelederens arbeidsposisjon.
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 Systemer for behandling av overvåkingsdata skal muliggjøre rettidig felles bruk av relevant, nøyaktig, forenlig 
og sammenhengende informasjon dem imellom for å sikre optimalisert drift i de forskjellige delene av Det 
europeiske nett for lufttrafikkstyring.

3.2.2. Støtte for nye driftsmodeller

 Systemene for behandling av overvåkingsdata skal muliggjøre stadig økende tilgang til nye kilder for 
overvåkingsinformasjon på en måte som bedrer den samlede tjenestekvaliteten.

3.3. Systemer for brukergrensesnitt

3.3.1. Sammenhengende drift

 Brukergrensesnitt for bakkebaserte systemer for lufttrafikkstyring skal utformes, bygges, vedlikeholdes og 
drives ved bruk av egnede og validerte framgangsmåter på en slik måte at det gir alt kontrollpersonale et stadig 
mer harmonisert arbeidsmiljø, herunder funksjoner og ergonomi, som oppfyller ytelsene som kreves for et gitt 
miljø (på bakken, terminalområdet (TMA), underveis), med kjente trafikkforhold.

3.3.2. Støtte for nye driftsmodeller

 Brukergrensesnittsystemer skal muliggjøre gradvis innføring av nye, omforente og validerte driftsmodeller 
og økt automatisering, på en slik måte at det sikres at oppgavene som pålegges kontrollpersonalet, fortsatt er 
forenlige med menneskelig yteevne ved både normale og forringede driftsvilkår.

4. Systemer og framgangsmåter for kommunikasjon bakke til bakke, luft til bakke og luft til luft

4.1. Sammenhengende drift

 Kommunikasjonssystemene skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives ved bruk av egnede og validerte 
framgangsmåter på en slik måte at de påkrevde ytelser oppnås i en gitt del av luftrommet eller for et bestemt 
bruksområde, særlig med hensyn til behandlingstid, integritet, tilgjengelighet og funksjonskontinuitet.

 Kommunikasjonsnettet i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring skal utformes på en slik måte at det 
oppfyller kravene til tjenestekvalitet, dekning og redundans.

4.2 Støtte for nye driftsmodeller

 Kommunikasjonssystemene skal muliggjøre innføringen av avanserte, omforente og validerte driftsmodeller 
for alle faser av flygingen.

5. Systemer og framgangsmåter for navigasjon

5.1. Sammenhengende drift

 Navigasjonssystemer skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives etter egnede og validerte framgangsmåter 
på en slik måte at den nødvendige horisontale og vertikale navigasjonsytelse oppnås, særlig med hensyn til 
nøyaktighet og funksjonskapasitet, for et gitt miljø (på bakken, terminalområdet (TMA), underveis), med 
kjente trafikkforhold og drevet etter en omforent og validert driftsmodell.

6. Systemer og framgangsmåter for overvåking

6.1. Sammenhengende drift

 Overvåkingssystemene skal utformes, bygges, vedlikeholdes og drives ved bruk av egnede og validerte 
framgangsmåter på en slik måte at de påkrevde ytelser for et gitt miljø (på bakken, terminalområdet (TMA), 
underveis), oppnås, med kjente trafikkforhold og drevet etter en omforent og validert driftsmodell, særlig med 
hensyn til nøyaktighet, dekning, rekkevidde og tjenestekvalitet.

 Overvåkingsnettet i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring skal oppfylle kravene til nøyaktighet, rettidighet, 
dekning og redundans. Overvåkingsnettet skal muliggjøre felles bruk av overvåkingsdata for å bedre driften i 
hele Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

7. Systemer og framgangsmåter for luftfartsinformasjonstjenester

7.1. Sammenhengende drift

 Nøyaktig, rettidig og sammenhengende luftfartsinformasjon skal gradvis leveres i elektronisk form, basert på 
et omforent og standardisert datasett.
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 Nøyaktig og sammenhengende luftfartsinformasjon, særlig med hensyn til luft- og bakkebaserte komponenter 
eller systemer, skal stilles til rådighet i rett tid.

7.2. Støtte for nye driftsmodeller

 Stadig mer nøyaktig, fullstendig og oppdatert luftfartsinformasjon skal stilles til rådighet og brukes i rett tid 
for å støtte en løpende bedring av effektiviteten i bruken av luftrom og lufthavner.

8. Systemer og framgangsmåter for bruk av meteorologisk informasjon

8.1. Sammenhengende drift

 Systemer og framgangsmåter for bruk av meteorologisk informasjon skal gjøre leveringen av den mer 
sammenhengende og rettidig og bedre kvaliteten på presentasjonen av den, ved bruk av et omforent datasett.

8.2. Støtte for nye driftsmodeller

 Systemer og framgangsmåter for bruk av meteorologisk informasjon skal gjøre den raskere tilgjengelig og 
raskere benyttbar, for å støtte en løpende bedring av effektiviteten i bruken av luftrom og lufthavner.

___________
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VEDLEGG III

KOMPONENTER

EF erklæring

— om samsvar

— om bruksegnethet

1. Komponenter

Komponentene vil bli angitt i gjennomføringsbestemmelsene for samvirkingsevne i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 3 i denne forordning.

2. Virkeområde

EF-erklæringen omfatter

— enten en vurdering av om en komponent i seg selv isolert sett er i samsvar med fellesskapsspesifikasjonene 
som skal overholdes, eller

— en vurdering/bedømmelse av en komponents bruksegnethet, sett på bakgrunn av dens funksjon i 
lufttrafikkstyringen.

Framgangsmåtene for vurdering som de meldte organer anvender i utformings- og produksjonsleddet skal 
bygge på modulene fastsatt i beslutning 93/465/EØF, i samsvar med vilkårene fastsatt i de relevante 
gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne.

3. Innholdet i EF-erklæringen

EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet og følgedokumentene skal være datert og undertegnet.

Erklæringen skal være skrevet på samme språk som instruksjonene og skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til forordningen,

— navnet på og adressen til produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet (oppgi firma og full 
adresse, og for representanten, også produsentens firma),

— beskrivelse av komponenten,

— beskrivelse av framgangsmåten som er benyttet for å erklære samsvar eller bruksegnethet (artikkel 5 i denne 
forordning),

— alle relevante bestemmelser som komponenten overholder, særlig dens bruksvilkår,

— dersom det er relevant, navnet på og adressen til det/de meldte organ(er) som har medvirket i framgangsmåten 
som er fulgt for samsvar eller bruksegnethet samt prøvingssertifikatets dato, og eventuelt varigheten av og 
vilkårene for sertifikatets gyldighet,

— dersom det er relevant, en henvisning til fellesskapsspesifikasjonene som er fulgt,

— angivelse av den som er underskriftsberettiget og som har fullmakt til å inngå forpliktelser på vegne av 
produsenten eller produsentens representant etablert i Fellesskapet.

_________
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VEDLEGG IV

SySTEMER

EF-verifiseringserklæring for systemer

Framgangsmåte for verifisering av systemer

1. Innholdet i EF-verifiseringserklæringen for systemer

EF-verifiseringserklæringen og følgedokumentene skal være datert og underskrevet. Erklæringen skal være skrevet 
på samme språk som de tekniske dataene og skal inneholde følgende opplysninger:

— henvisninger til forordningen,

— navnet på og adressen til yteren av flysikringstjenester (firma og full adresse),

— kort beskrivelse av systemet,

— beskrivelse av framgangsmåten som er fulgt ved erklæringen som bekrefter systemets samsvar (artikkel 6 i 
denne forordning),

— navnet på og adressen til det meldte organ som har utført oppgaver i forbindelse med verifiseringen, dersom 
det er relevant,

— henvisninger til dokumentene som finnes i de tekniske dataene,

— eventuelt henvisninger til fellesskapsspesifikasjonene,

— alle relevante foreløpige eller endelige bestemmelser som systemene skal overholde, særlig eventuelle 
driftsbegrensninger eller -vilkår,

— EF-erklæringens gyldighetstid, dersom den er foreløpig,

— underskriverens identitet.

2. Framgangsmåte for verifisering av systemer

Verifisering av systemer er en framgangsmåte der en yter av flysikringstjenester kontrollerer og bekrefter at et 
system er i samsvar med denne forordning og kan tas i bruk på grunnlag av denne forordning.

Systemet skal kontrolleres for hvert av følgende aspekter:

— den allmenne utformingen,

— systemets utvikling og integrasjon, herunder særlig sammenstillingen av komponenter og allmenne 
tilpasninger,

— integrasjon av driftssystemet,

— eventuelt, særlige bestemmelser om vedlikehold av systemet.

Dersom den relevante gjennomføringsbestemmelse for samvirkingsevne krever deltaking av et meldt organ, 
skal det meldte organ, etter å ha utført de oppgaver det er pålagt i henhold til nevnte bestemmelse, utarbeide 
et samsvarssertifikat i tilknytning til de oppgavene det har utført. Sertifikatet er beregnet på yteren av 
flysikringstjenester. Yteren skal deretter utarbeide EF-verifiseringserklæringen beregnet på den nasjonale 
tilsynsmyndigheten.
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3. Tekniske data

De tekniske data som følger EF-verifiseringserklæringen, skal inneholde alle nødvendige dokumenter som gjelder 
systemets egenskaper, særlig bruksvilkår og -begrensninger samt eventuelt dokumentene som bekrefter samsvar 
for komponenter.

Som et minstemål skal følgende dokumenter vedlegges:

— angivelse av de relevante deler av de tekniske spesifikasjoner som er brukt ved anskaffelsen og som sikrer 
overholdelse av de gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne som anvendes, og dersom det er 
relevant, av fellesskapsspesifikasjonene,

— listen over komponenter nevnt i artikkel 3 i denne forordning,

— kopier av EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet som skal følge nevnte komponenter i henhold til 
artikkel 5 i denne forordning, eventuelt sammen med en kopi av rapportene fra prøvingene og undersøkelsene 
som er utført av de meldte organene,

— dersom et meldt organ har deltatt i verifiseringen av systemet eller systemene, et sertifikat kontrasignert av 
organet, som erklærer at systemet er i samsvar med denne forordning og som angir eventuelle forbehold som 
er registrert under utførelsen og som ikke er trukket tilbake,

— dersom et meldt organ ikke har deltatt, en rapport over prøvinger og installeringskonfigurasjoner som er utført 
med henblikk på å sikre samsvar med de grunnleggende krav og med eventuelle særlige krav i de relevante 
gjennomføringsbestemmelser for samvirkingsevne.

4. Framlegging

De tekniske dataene skal være vedlagt EF-verifiseringserklæringen som yteren av flysikringstjenester framlegger 
for den nasjonale tilsynsmyndigheten.

Tjenesteyteren skal beholde en kopi av de tekniske dataene så lenge systemet er i drift. Den skal sendes til enhver 
medlemsstat som anmoder om det.

_________
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VEDLEGG V

MELDTE ORGANER

1. Organet, dets leder og personalet som er ansvarlig for å utføre kontrollene, kan ikke direkte eller som representanter 
delta i utformingen, produksjonen, markedsføringen eller vedlikeholdet av komponenter eller systemer, eller i 
bruken av dem. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling av tekniske opplysninger mellom produsenten eller 
konstruktøren og organet.

2. Organet og personalet som er ansvarlig for kontrollene, skal utføre kontrollene med størst mulig faglig integritet 
og størst mulig teknisk kompetanse, og skal være fri for ethvert press og stimuleringstiltak, særlig av økonomisk 
art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultatene av deres undersøkelser, særlig fra personer eller grupper 
av personer som berøres av kontrollresultatene.

3. Organet skal ansette det personale og råde over de midler som er nødvendig for på en tilfredsstillende måte å kunne 
utføre de tekniske og administrative oppgaver som er knyttet til kontrollene; det skal også ha tilgang til det utstyr 
som er nødvendig for ekstraordinære kontroller.

4. Personalet som har ansvar for inspeksjoner, skal ha

— hensiktsmessig teknisk og yrkesmessig opplæring,

— tilfredsstillende kjennskap til kravene ved de inspeksjonene det utfører, og hensiktsmessig erfaring med slike 
operasjoner,

— den nødvendige ferdighet i å utarbeide erklæringer, registre og rapporter som dokumenterer at inspeksjonene 
er utført.

5. Det skal sikres at inspeksjonspersonalet er upartisk. Deres lønn skal ikke være avhengig av antallet utførte 
inspeksjoner eller av resultatene av inspeksjonene.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring, med mindre medlemsstaten påtar seg ansvaret i henhold til nasjonal 
lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for undersøkelsene.

7. Organets personale skal ha taushetsplikt om alle opplysninger det får kjennskap til ved utførelsen av sine oppgaver 
i henhold til denne forordning.

__________________________________ 
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 9. desember 
2003, og

og ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med de nye endringene av rådsdirektiv 
92/50/EØF av 18. juni 1992 om samordning av 
behandlingsmåten ved tildeling av kontrakter om 
offentlige tjenesteytelser(5), 93/36/EØF av 14. juni 1993 
om samordning av behandlingsmåten ved tildeling av  
kontrakter om offentlige varekjøp(6) og 93/37/EØF av 
14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten ved 
tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter(7), som 
er nødvendige for å imøtekomme de krav om forenkling 
og modernisering som både offentlige oppdragsgivere 
og markedsdeltakere framsa i sine svar på grønnboken 
vedtatt av Kommisjonen 27. november 1996, bør 
direktivene omarbeides av klarhetshensyn. Dette direktiv  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EFT C 29 E av 30.1.2001, s. 11 og EFT C 203 E av 27.8.2002, s. 210.
(2) EFT C 193 av 10.7.2001, s. 7.
(3) EFT C 144 av 16.5.2001, s. 23.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 17. januar 2002 (EFT C 271 E av 7.11.2002, 

s. 176), Rådets felles holdning av 20. mars 2003 (EUT C 147 E av 
24.6.2003, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 2. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets regelverksresolusjon av 
29.1.2004 og rådsbeslutning av 2.2.2004.

(5) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF (EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1).

(6) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF.

(7) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF.

bygger på Domstolens rettspraksis, særlig rettspraksis 
med hensyn til tildelingskriterier, som klarlegger 
offentlige oppdragsgiveres muligheter til å oppfylle den 
berørte allmennhets behov, herunder med hensyn til 
miljø og på det sosiale området, forutsatt at slike kriterier 
er knyttet til kontraktsgjenstanden, at de ikke gir den 
offentlige oppdragsgiver en ubegrenset valgfrihet, at de 
nevnes uttrykkelig og at de overholder de grunnleggende 
prinsippene nevnt i betraktning 2.

2) Tildeling av kontrakter inngått i medlemsstatene på vegne 
av staten, regionale eller lokale administrative enheter og 
andre offentligrettslige organer, er underlagt traktatens 
prinsipper og særlig prinsippet om fritt varebytte, 
prinsippet om etableringsadgang og prinsippet om adgang 
til å yte tjenester, samt de prinsipper som er avledet av 
disse, som for eksempel prinsippet om likebehandling, 
prinsippet om ikke-diskriminering, prinsippet om 
gjensidig godkjenning, forholdsmessighetsprinsippet og 
prinsippet om innsyn. Når det gjelder offentlige kontrakter 
over en viss verdi, tilrådes det imidlertid å utarbeide 
bestemmelser om Fellesskapets samordning av nasjonale 
framgangsmåter for tildeling av slike kontrakter, basert 
på disse prinsippene, for å sikre virkningen av dem og for 
å sikre at offentlige innkjøp åpnes for konkurranse. Disse 
samordningsbestemmelsene bør derfor tolkes i samsvar 
med både nevnte regler og prinsipper og med traktatens 
øvrige bestemmelser.

3) Slike samordningsbestemmelser skal så langt det er 
mulig være i samsvar med gjeldende framgangsmåter og 
praksis i de enkelte medlemsstater.

4) Medlemsstatene bør sikre at deltakelse av et 
offentligrettslig organ som opptrer som anbyder i en 
framgangsmåte ved tildeling av en offentlig kontrakt, 
ikke forårsaker konkurransevridning overfor private 
anbydere.

5) I henhold til traktatens artikkel 6 skal miljøvernkrav 
integreres i definisjonen og gjennomføringen av 
Fellesskapets politikk og i virksomhet nevnt i traktatens 
artikkel 3, særlig med sikte på å fremme bærekraftig 
utvikling. Dette direktiv klargjør derfor hvordan 
offentlige oppdragsgivere kan bidra til å verne miljøet 
og fremme en bærekraftig utvikling, samtidig som de 
sikrer at de kan oppnå best mulig forhold mellom pris og 
kvalitet for kontraktene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/18/EF

av 31. mars 2004

om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter,  
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(*) 

2009/EØS/34/22
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6) Ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for å 
pålegge eller gjennomføre tiltak som er nødvendige for 
å beskytte offentlig orden, offentlig moral, offentlig 
sikkerhet, helse, menneskers og dyrs liv eller plantehelse, 
særlig med sikte på en bærekraftig utvikling, forutsatt at 
disse tiltakene er i samsvar med traktaten.

7) Ved rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 
om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på 
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene 
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)(1), ble bl.a. WTO-avtalen om 
offentlige innkjøp, heretter kalt «avtalen», godkjent, og 
denne har som formål å fastsette en multilateral ramme 
med balanserte rettigheter og plikter i forbindelse med 
offentlige kontrakter med sikte på å oppnå liberalisering 
og utvidelse av verdenshandelen.

 På bakgrunn av Fellesskapets internasjonale rettigheter 
og plikter som følge av godkjenningen av avtalen, 
er det de ordninger som er definert i avtalen, som 
får anvendelse på anbydere og produkter fra 
signatartredjestater. Denne avtalen har ingen direkte 
virkning. Offentlige oppdragsgivere som omfattes av 
avtalen, og som overholder dette direktiv, og som 
anvender direktivet på markedsdeltakere i tredjestater 
som har undertegnet avtalen, skal derfor overholde 
avtalen. Disse samordningsbestemmelsene bør også sikre 
Fellesskapets markedsdeltakere vilkår for deltakelse i 
offentlige innkjøp som er minst like gunstige som for 
markedsdeltakere fra tredjestater som har undertegnet 
avtalen.

8) Før offentlige oppdragsgivere innleder en framgangsmåte 
ved tildeling av en kontrakt, kan de gjennom en «teknisk 
dialog» søke eller motta råd som kan benyttes til å 
utarbeide anbudsgrunnlaget, forutsatt at slike råd ikke 
hindrer konkurranse.

9) I lys av de mange ulike typene offentlige bygge- og 
anleggskontrakter, bør offentlige oppdragsgivere kunne 
velge separate eller felles kontrakter for utforming og 
utførelse av arbeid. Dette direktiv har ikke som formål 
å foreskrive separate eller felles kontraktstildelinger. 

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.

Beslutningen om å tildele kontrakter separat eller felles 
skal treffes ut fra kvalitative og økonomiske kriterier, 
som kan fastsettes i nasjonal lovgivning.

10) En kontrakt skal bare anses som en offentlig bygge- og 
anleggskontrakt dersom kontraktsgjenstanden spesifikt 
omfatter utøvelse av de virksomheter som er oppført 
i vedlegg I, selv om kontrakten omfatter yting av 
andre tjenester som er nødvendige for å utøve slik 
virksomhet. Kontrakter om offentlig tjenesteyting, særlig 
innen eiendomsforvaltning, kan i visse tilfeller omfatte 
bygge- og anleggsarbeider. I den grad slike bygge- og 
anleggsarbeider bare er av underordnet betydning i 
forhold til kontraktens hovedgjenstand, og er en mulig 
konsekvens av eller et tillegg til denne, vil imidlertid det 
faktum at slike arbeider omfattes av kontrakten ikke føre 
til at kontrakten klassifiseres som en offentlig bygge- og 
anleggskontrakt.

11) Det bør fastsettes en fellesskapsdefinisjon av 
rammeavtaler, sammen med særlige regler for 
rammeavtaler inngått for kontrakter som omfattes 
av virkeområdet for dette direktiv. Når en offentlig 
oppdragsgiver i henhold til disse reglene inngår en 
rammeavtale i samsvar med bestemmelsene i dette 
direktiv som særlig gjelder kunngjøring, frister og vilkår 
for innlevering av anbud, kan den offentlige oppdragsgiver 
inngå kontrakter basert på en slik rammeavtale i løpet av 
dennes gyldighetstid enten ved å anvende de vilkår som 
er fastsatt i rammeavtalen eller, dersom ikke samtlige 
vilkår er fastsatt på forhånd i rammeavtalen, ved å 
gjenåpne konkurranse mellom partene i rammeavtalen 
med disse vilkårene. Gjenåpning av konkurranse skal 
være underlagt visse regler som har som mål å sikre 
nødvendig fleksibilitet og sikre respekt for de allmenne 
prinsippene, særlig prinsippet om likebehandling. Av de 
samme årsaker skal rammeavtalenes gyldighetstid ikke 
overstige fire år, bortsett fra i tilfeller som er behørig 
begrunnet av de offentlige oppdragsgiverne.

12) Det blir hele tiden utviklet nye elektroniske 
innkjøpsteknikker. Slike teknikker bidrar til økt 
konkurranse og bedre effektivitet ved offentlige innkjøp, 
særlig fordi bruken av dem medfører besparelser i form 
av tid og penger. Offentlige oppdragsgivere kan benytte 
elektroniske innkjøpsteknikker, forutsatt at slik bruk 
skjer i henhold til reglene som er fastsatt i dette direktiv, 
samt prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering 
og innsyn. I den forbindelse kan et anbud innlevert 
av en anbyder, særlig der konkurransen er gjenåpnet 
i henhold til en rammeavtale eller der det benyttes 
en dynamisk innkjøpsordning, ha form av anbyderens 
elektroniske katalog dersom anbyderen bruker de 
kommunikasjonsmidler den offentlige oppdragsgiver har 
valgt i samsvar med artikkel 42.
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13) I lys av den hurtige utbredelsen av elektroniske 
innkjøpsordninger bør det nå innføres hensiktsmessige 
regler for å gjøre det mulig for offentlige oppdragsgivere 
å dra full nytte av de muligheter disse ordningene gir. 
På denne bakgrunn må det defineres en fullstendig 
elektronisk dynamisk innkjøpsordning for vanlige 
innkjøp, og fastsettes særlige regler for innføring og 
drift av en slik ordning for å sikre rettferdig behandling 
av alle markedsdeltakere som ønsker å ta del i det. 
Enhver markedsdeltaker som innleverer et veiledende 
anbud i samsvar med anbudsgrunnlaget og oppfyller 
utvelgingskriteriene, bør tillates å delta i et slikt 
system. Denne innkjøpsteknikken gjør at offentlige 
oppdragsgivere, ved utarbeidingen av en liste over 
anbydere som allerede er utvalgt, og ved at nye anbydere 
får mulighet til å slutte seg til, kan ha et særlig bredt 
utvalg av anbydere som følge av de elektroniske midler 
som er tilgjengelige, og sikrer dermed optimal bruk av 
offentlige midler gjennom en omfattende konkurranse.

14) Bruken av teknikken med elektroniske auksjoner må 
antas å øke, og slike auksjoner bør derfor gis en 
fellesskapsdefinisjon og underlegges særlige regler for å 
sikre at de gjennomføres helt i samsvar med prinsippene 
om likebehandling, ikke-diskriminering og innsyn. Det 
bør derfor fastsettes at slike elektroniske auksjoner bare 
bør omfatte kontrakter for bygge- og anleggsarbeider, 
varer eller tjenester som det kan fastsettes presise 
spesifikasjoner for. Dette kan særlig gjelde stadig 
tilbakevendende kontrakter for vareleveranser, bygge- 
og anleggsarbeid og tjenester. Av samme grunn må det 
også være mulig å fastslå den respektive rangeringen 
av anbyderne på ethvert tidspunkt i den elektroniske 
auksjonen. Bruk av elektroniske auksjoner gjør det mulig 
for offentlige oppdragsgivere å be anbydere om å legge 
fram nye priser, justert nedover, og dersom kontrakten 
tildeles for det økonomisk mest fordelaktige anbud, 
dessuten å forbedre andre elementer i anbudene enn 
priser. For å sikre at prinsippet om innsyn overholdes, 
kan bare elementer som egner seg for elektronisk 
evaluering uten den offentlige oppdragsgivers inngrep 
og/eller vurdering, gjøres til gjenstand for elektroniske 
auksjoner, det vil si bare elementer som er kvantifiserbare 
slik at de kan uttrykkes i tall eller prosentandeler. På 
den annen side bør aspekter ved anbud som innebærer 
vurdering av ikke-kvantifiserbare elementer, ikke 
gjøres til gjenstand for elektroniske auksjoner. Visse 
bygge- og anleggskontrakter og visse tjenestekontrakter 
der kontraktsgjenstanden er intellektuelle ytelser, for 
eksempel prosjektering av bygge- og anleggsarbeid, bør 
ikke gjøres til gjenstand for elektroniske auksjoner.

15) Det er utviklet visse teknikker for sentraliserte innkjøp 
i medlemsstatene. Flere offentlige oppdragsgivere er 
ansvarlige for å foreta innkjøp eller inngå offentlige 
kontrakter/rammeavtaler for andre offentlige 
oppdragsgivere. På bakgrunn av de store volumene 

som kjøpes inn, bidrar disse teknikkene til å øke 
konkurransen og rasjonalisere offentlige innkjøp. 
Det bør derfor innføres en fellesskapsdefinisjon av 
innkjøpssentraler for offentlige oppdragsgivere. Det bør 
også gis en definisjon av på hvilke vilkår, i samsvar med 
prinsippene om ikke-diskriminering og likebehandling, 
offentlige oppdragsgivere som kjøper inn bygge- og 
anleggsarbeider, varer og/eller tjenester gjennom en 
innkjøpssentral, kan anses å ha overholdt bestemmelsene 
i dette direktiv.

16) For å ta hensyn til ulike omstendigheter i medlemsstatene, 
bør medlemsstatene kunne velge om offentlige 
oppdragsgivere skal kunne bruke rammeavtaler, 
innkjøpssentraler, dynamiske innkjøpsordninger, 
elektroniske auksjoner eller framgangsmåten for 
konkurransedialog, som definert og regulert i dette 
direktiv.

17) Flere terskler for anvendelse av samordningsbestemmel-
sene kompliserer forholdene for offentlige oppdragsgi-
vere. Innenfor rammen av Den monetære union bør slike 
terskelverdier dessuten fastsettes i euro. Tilsvarende bør 
terskelverdiene fastsettes i euro for å forenkle anvendel-
sen av disse bestemmelsene, samtidig som det sikres at 
terskelverdiene fastsatt i avtalen, som er uttrykt i spesi-
elle trekkrettigheter (SDR), overholdes. I den forbindelse 
bør det også fastsettes regelmessig revisjon av terskelver-
diene uttrykt i euro slik at de om nødvendig kan tilpasses 
eventuelle svingninger i verdien av euro i forhold til de 
spesielle trekkrettighetene.

18) For anvendelse av saksbehandlingsreglene i dette direktiv, 
og for overvåkingsformål, bør inndelingen av tjenester 
gjøres i form av kategorier som tilsvarer bestemte 
posisjoner i en felles nomenklatur, og sammenstilles i 
to vedlegg, II A og II B, avhengig av hvilken ordning 
de er underlagt. Når det gjelder tjenestene i vedlegg 
II B, bør relevante bestemmelser i dette direktiv ikke 
berøre anvendelsen av spesifikke fellesskapsregler for de 
aktuelle tjenestene.

19) Når det gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting, 
bør en fullstendig anvendelse av dette direktiv i en 
overgangsperiode begrenses til kontrakter der direktivets 
bestemmelser vil gjøre det mulig å realisere hele potensialet 
for økt handel over landegrensene. Kontrakter for andre 
tjenester må overvåkes i denne overgangsperioden før 
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det treffes beslutning om fullstendig anvendelse av 
dette direktiv. I den forbindelse må ordningen for slik 
overvåking defineres. Denne ordningen bør samtidig 
gjøre det mulig for berørte parter å få tilgang til alle 
relevante opplysninger.

20) Offentlige kontrakter som tildeles av offentlige 
oppdragsgivere innenfor vann-, og energiforsyning, 
transport og posttjenester og som omfattes av 
virkeområdet for disse virksomhetene, omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 
31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1). Kontrakter som tildeles av 
offentlige oppdragsgivere innen tjenestevirksomhet for 
maritim transport samt kyst- eller elvetransport omfattes 
imidlertid av virkeområdet for dette direktiv.

21) Ettersom telekommunikasjonssektoren er utsatt 
for reell konkurranse etter gjennomføringen av 
fellesskapsreglene rettet mot liberalisering av denne 
sektoren, bør offentlige kontrakter på dette området 
ikke omfattes av dette direktivs virkeområde i den 
grad de i hovedsak har til hensikt å gi offentlige 
oppdragsgivere muligheten til å utøve visse former for 
virksomhet innen telekommunikasjonssektoren. Disse 
virksomhetene er definert i samsvar med definisjonene 
som er benyttet i artikkel 1, 2 og 8 i rådsdirektiv 93/38/
EØF av 14. juni 1993 om samordning av innkjøpsreglene 
for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, 
transport og telekommunikasjon(2), slik at dette direktiv 
ikke får anvendelse på kontrakter som ikke omfattes 
av virkeområdet for direktiv 93/38/EØF i henhold til 
artikkel 8 i nevnte direktiv.

22) Det bør fastsettes i hvilke tilfeller det er mulig å avstå fra 
å anvende tiltakene for samordning av framgangsmåter av 
hensyn til statssikkerhet eller -hemmeligheter eller fordi 
det gjelder spesifikke regler for tildeling av kontrakter 
som følge av internasjonale avtaler, med hensyn til 
stasjonering av tropper, eller som gjelder internasjonale 
organisasjoner.

23) I henhold til traktatens artikkel 163 utgjør fremme 
av forskning og teknologisk utvikling et middel for å 

(1) Se EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/78/EF (EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1).

styrke det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget 
for Fellesskapets industri, og adgang til kontrakter om 
offentlig tjenesteyting, bidrar til å nå dette målet. Dette 
direktiv bør ikke omfatte samfinansiering av forsknings- 
og utviklingsprogrammer; andre kontrakter om forskning 
og utvikling enn slike der den offentlige oppdragsgiveren 
har det fulle og hele utbytte i utøvelsen av sin egen 
virksomhet, forutsatt at vederlaget for tjenesteytingen 
fullt ut dekkes av den offentlige oppdragsgiver, omfattes 
derfor ikke av dette direktiv.

24) I forbindelse med tjenesteyting er kontrakter om 
ervervelse eller leie av fast eiendom eller rettigheter til 
slik eiendom av en slik art at det ikke er hensiktsmessig 
å anvende framgangsmåtene ved tildeling av offentlige 
kontrakter på dem.

25) Ved tildeling av offentlige kontrakter for visse 
audiovisuelle tjenester innen kringkasting bør det tas 
hensyn til aspekter av kulturell eller sosial betydning 
som gjør at det ikke bør anvendes innkjøpsregler. Det 
må derfor gjøres et unntak for kontrakter om offentlig 
tjenesteyting for innkjøp, utvikling, produksjon eller 
samproduksjon av programmer som er klare til bruk samt 
andre forberedende tjenester, for eksempel slike som 
er knyttet til manuskripter eller kunstnerisk framføring 
som er nødvendig for å gjennomføre programmet, 
samt kontrakter om tidspunkter for kringkasting. Dette 
unntaket bør imidlertid ikke få anvendelse på levering 
av teknisk utstyr som er nødvendig for produksjon, 
samproduksjon og kringkasting av slike programmer. 
Med «kringkasting» menes overføring og distribusjon i 
enhver form for elektronisk nettverk.

26) Voldgifts- og meglingstjenester utføres vanligvis av 
organer eller enkeltpersoner som er utpekt eller valgt på 
en måte som ikke kan underlegges framgangsmåtene ved 
tildeling av offentlige kontrakter.

27) I samsvar med avtalen omfatter de finansielle tjenestene 
som omfattes av dette direktiv, ikke instrumenter for 
pengepolitikk, valutakurser, offentlig gjeld, forvaltning 
av reserver eller andre typer økonomisk politikk 
som innebærer handel med verdipapirer eller andre 
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finansielle instrumenter, særlig transaksjoner utført 
av offentlige oppdragsgivere for å skaffe penger eller 
kapital. Kontrakter i forbindelse med emisjon, kjøp, salg 
eller overdragelse av verdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter omfattes derfor ikke av dette direktiv. 
Sentralbanktjenester omfattes heller ikke.

28) Sysselsetting og arbeid er nøkkelelementer for å sikre like 
muligheter for alle og bidrar til integrasjon i samfunnet. 
I denne sammenheng bidrar vernede verksteder og 
programmer for vernet sysselsetting effektivt til at 
personer med funksjonshemninger integreres eller 
reintegreres i arbeidsmarkedet. Det er imidlertid mulig at 
slike verksteder ikke er i stand til å innhente kontrakter 
på normale konkurransevilkår. Det bør derfor fastsettes 
at medlemsstatene kan forbeholde slike verksteder retten 
til å delta i framgangsmåter ved tildeling av offentlige 
kontrakter, eller forbeholde gjennomføringen av slike 
kontrakter for programmer for vernet sysselsetting.

29) De tekniske spesifikasjonene som utarbeides av 
offentlige innkjøpere, må tillate at offentlige innkjøp 
åpnes for konkurranse. Det må derfor være mulig å 
innlevere anbud som gjenspeiler et mangfold av tekniske 
løsninger. Det må derfor være mulig å utarbeide de 
tekniske spesifikasjonene i form av funksjonelle ytelser 
og krav, og offentlige oppdragsgivere må, når det vises 
til en europeisk standard eller i mangel av en slik, til en 
nasjonal standard, ta i betraktning anbud som bygger 
på tilsvarende ordninger. Anbydere bør kunne benytte 
enhver form for dokumentasjon for å påvise likeverdighet. 
Offentlige oppdragsgivere må kunne begrunne enhver 
beslutning om at likeverdighet ikke foreligger i et 
bestemt tilfelle. Offentlige oppdragsgivere som ønsker 
å fastsette miljøkrav i de tekniske spesifikasjoner for en 
bestemt kontrakt, kan fastsette særlige miljøegenskaper, 
for eksempel en bestemt produksjonsmetode og/
eller særskilte miljøvirkninger av produktgrupper 
eller tjenester. Disse kan, men er ikke forpliktet til 
å, anvende hensiktsmessige spesifikasjoner som er 
fastsatt i forbindelse med miljømerking, for eksempel det 
europeiske miljømerket, (multi)nasjonale miljømerker 
eller andre miljømerker, dersom kravene til merket er 
utarbeidet og vedtatt på grunnlag av vitenskapelige 
opplysninger etter en framgangsmåte der berørte 
parter, som for eksempel offentlige organer, forbrukere, 
produsenter, distributører og miljøorganisasjoner, kan 
delta, og dersom merket er tilgjengelig for alle berørte 
parter. Offentlige oppdragsgivere bør, der dette er 
mulig, fastsette tekniske spesifikasjoner der det tas 
hensyn til tilgjengelighetskriterier for personer med 
funksjonshemninger eller til utforming for alle brukere. 
De tekniske spesifikasjonene bør være klart angitt, slik at 
alle anbydere kjenner til hva kravene som er fastsatt av 
den offentlige oppdragsgiver, omfatter.

30) Tilleggsopplysninger om kontrakter skal gis i 
anbudsgrunnlaget for hver enkelt kontrakt eller i et 
tilsvarende dokument, slik det er vanlig i medlemsstatene.

31) Offentlige oppdragsgivere som utfører særlig komplekse 
prosjekter kan, uten at dette skyldes feil fra deres 
side, finne det objektivt umulig å definere hvordan 
deres behov skal oppfylles eller vurdere hva markedet 
kan tilby når det gjelder tekniske løsninger og/eller 
finansielle/juridiske løsninger. Denne situasjonen kan 
særlig oppstå ved gjennomføring av viktige integrerte 
prosjekter vedrørende infrastruktur for transport, store 
datanettverk eller prosjekter som omfatter kompleks og 
strukturert finansiering der det finansielle og juridiske 
forholdet ikke kan defineres på forhånd. I den grad 
slike kontrakter ikke kan tildeles ved bruk av åpne 
eller begrensede anbudskonkurranser, bør det innføres 
en fleksibel framgangsmåte som ikke bare ivaretar 
konkurranse mellom markedsdeltakere, men også 
offentlige oppdragsgiveres behov for å diskutere alle 
sider ved kontrakten med hver enkelt kandidat. Denne 
framgangsmåten må imidlertid ikke benyttes på en slik 
måte at den begrenser eller vrir konkurransen, særlig 
med hensyn til å endre eventuelle grunnleggende sider 
ved anbudene, eller ved å pålegge den antatte anbyder 
vesentlige nye krav, eller ved å involvere andre anbydere 
enn den som er har innlevert det økonomisk mest 
fordelaktige anbud.

32) For å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter 
å få tilgang til offentlige kontrakter, bør det fastsettes 
bestemmelser om underleverandører.

33) Vilkårene for gjennomføring av en kontrakt er forenlige 
med dette direktiv dersom de verken direkte eller indirekte 
innebærer forskjellsbehandling, og dersom de er angitt i 
kunngjøringen av kontrakten eller i anbudsgrunnlaget. De 
kan særlig ha som formål å fremme yrkesrettet opplæring 
på arbeidsplassen, sysselsetting av personer med særlige 
tilpasningsproblemer, miljøvern eller bekjempelse av 
arbeidsløshet. For eksempel kan det blant annet vises 
til krav — ved gjennomføringen av kontrakten — om 
å ansette langtidsledige eller til å gjennomføre 
opplæringstiltak for arbeidsløse eller unge, å overholde 
bestemmelsene i de grunnleggende konvensjoner fra Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), dersom slike 
bestemmelser ikke er innarbeidet i nasjonal lovgivning, 
og til å ansette flere funksjonshemmede personer enn det 
som kreves i henhold til nasjonal lovgivning.
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34) De lover, forskrifter og tariffavtaler som gjelder på 
nasjonalt plan og fellesskapsplan med hensyn 
til arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen, får 
anvendelse ved gjennomføring av en offentlig kontrakt, 
forutsatt at slike regler og anvendelsen av dem er i 
samsvar med fellesskapsretten. For grensekryssende 
virksomhet, der arbeidstakere i én medlemsstat yter 
tjenester i en annen medlemsstat for å gjennomføre 
en offentlig kontrakt, er det i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending 
av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(1) fastsatt 
minstekrav som vertsstaten skal oppfylle overfor utsendte 
arbeidstakere. Dersom nasjonal lovgivning inneholder 
bestemmelser om dette, kan manglende oppfyllelse av 
slike forpliktelser anses som en alvorlig forsømmelse 
eller som en lovovertredelse som reiser tvil om 
markedsdeltakerens yrkesmessige vandel og kan medføre 
at markedsdeltakeren utelukkes fra framgangsmåten ved 
tildeling av en offentlig kontrakt.

35) Med tanke på hvordan den nye informasjons- 
og kommunikasjonsteknologien kan forenkle 
offentliggjøringen av kontrakter og gjøre framgangsmåter 
ved tildeling av kontrakter mer effektive og gi mer innsyn 
i dem, bør elektroniske midler likestilles med tradisjonelle 
midler for kommunikasjon og informasjonsutveksling. 
Det bør i størst mulig grad velges midler og teknologi 
som er kompatible med de teknologier som benyttes i 
andre medlemsstater.

36) For å sikre at det utvikles effektiv konkurranse på 
området offentlige kontrakter, må kunngjøringer av 
kontrakter utarbeidet av offentlige oppdragsgivere i 
medlemsstatene offentliggjøres i hele Fellesskapet. 
Opplysningene i disse kunngjøringene må gjøre det 
mulig for markedsdeltakere i Fellesskapet å avgjøre 
om kontraktene er av interesse for dem. De må derfor 
gis tilstrekkelig informasjon om kontraktens gjenstand 
og hvilke vilkår som er knyttet til denne. Det er derfor 
viktig å gjøre kunngjøringene mer synlige ved hjelp 
av hensiktsmessige instrumenter, som for eksempel 
standardskjemaer for kunngjøringer av kontrakter og felles 
klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV), som fastsatt 
i europaparlaments- og rådsforordning nr. 2195/2002  
(EF)(2) som referansenomenklatur for offentlige 
kontrakter. Ved begrensede anbudskonkurranser skal 
kunngjøringen særlig gjøre det mulig for entreprenører 
i medlemsstatene å vise interesse for kontrakter ved å 
anmode offentlige oppdragsgivere om anbudsinnbydelse 
på de fastsatte vilkår.

(1) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1.
(2) EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1.

37) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF 
av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(3) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse 
rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, 
særlig elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet 
om elektronisk handel»)(4) bør få anvendelse på 
elektronisk overføring av opplysninger innenfor rammen 
av dette direktiv. Framgangsmåtene ved tildeling av 
offentlige kontrakter og de regler som får anvendelse på 
prosjektkonkurranser for tjenesteyting krever et høyere 
sikkerhets- og fortrolighetsnivå enn det som er fastsatt i 
nevnte direktiver. Innretningene for elektronisk mottak av 
anbud, anmodninger om å delta samt planer og prosjekter 
bør derfor oppfylle særlige tilleggskrav. Det bør derfor 
i størst mulig grad oppfordres til bruk av elektroniske 
signaturer, særlig avanserte elektroniske signaturer. 
Det at det finnes frivillige akkrediteringsordninger kan 
dessuten utgjøre en gunstig ramme for å øke nivået for 
sertifiseringstjenester for disse innretningene.

38) Bruk av elektroniske midler er tidsbesparende. Fristene 
bør derfor forkortes når elektroniske midler benyttes, dog 
under forutsetning av at det er forenlig med de særlige 
overføringsmetoder som er fastsatt på fellesskapsplan.

39) Etterprøving av anbyderes egnethet ved åpne 
anbudskonkurranser og av kandidaters egnethet ved 
begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling 
med kunngjøring av en kontrakt og i konkurransedialogen, 
samt utvelgingen av disse, skal utføres under forhold 
der det sikres innsyn. Det bør derfor angis kriterier for 
ikke-diskriminering som offentlige oppdragsgivere kan 
benytte ved utvelging av konkurrenter, og de midler 
som markedsdeltakere kan benytte til å godtgjøre at de 
har oppfylt disse kriteriene. Av hensyn til innsyn bør 
den offentlige oppdragsgiver, så snart det utlyses til 
konkurranse om en kontrakt, være pålagt å angi hvilke 
utvelgingskriterier den vil bruke samt nivået av særlig 
kompetanse som eventuelt kreves av markedsdeltakerne 
før de gis adgang til framgangsmåten ved tildeling av 
kontrakten.

40) En offentlig oppdragsgiver kan begrense antallet 
kandidater i begrensede anbudskonkurranser og kjøp 
etter forhandling med kunngjøring av en kontrakt og i 
konkurransedialogen. En slik begrensning av antallet 
kandidater bør utføres på grunnlag av objektive kriterier 

(3) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
(4) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.
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angitt i kunngjøringen av kontrakten. Disse objektive 
kriteriene innebærer ikke nødvendigvis vekting. Når 
det gjelder kriterier knyttet til markedsdeltakeres 
personlige situasjon, kan det være tilstrekkelig med en 
generell henvisning i kunngjøringen av kontrakten til de 
situasjoner som er angitt i artikkel 45.

41) I konkurransedialogen og kjøp etter forhandling 
med kunngjøring av en kontrakt, og i lys av den 
fleksibilitet som måtte kreves og det høye kostnadsnivået 
i forbindelse med slike innkjøpsmetoder, bør offentlige 
oppdragsgivere kunne gjennomføre framgangsmåten i 
flere påfølgende trinn, for på grunnlag av tidligere angitte 
kontraktstildelingskriterier gradvis å redusere antallet 
anbud som fortsatt skal diskuteres eller framforhandles. 
Denne reduksjonen bør sikre reell konkurranse, forutsatt 
at det finnes et tilstrekkelig antall egnede løsninger eller 
kandidater.

42) Fellesskapsreglene for gjensidig godkjenning av diplomer, 
sertifikater eller andre formelle kvalifikasjonsbevis får 
anvendelse når det er nødvendig å dokumentere en 
bestemt kvalifikasjon for å delta i en framgangsmåte ved 
tildeling av kontrakt eller en prosjektkonkurranse.

43) Det bør unngås at offentlige kontrakter tildeles 
markedsdeltakere som har deltatt i en kriminell 
organisasjon, eller som er kjent skyldig i korrupsjon 
eller bedrageri til skade for De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser, eller i hvitvasking av penger. 
Offentlige oppdragsgivere bør ved behov anmode 
kandidater eller anbydere om å legge fram relevante 
dokumenter, og dersom de er i tvil om en kandidats 
eller anbyders personlige situasjon, kan de anmode om 
samarbeid med vedkommende myndigheter i den berørte 
medlemsstat. Slike markedsdeltakere bør utelukkes så 
snart den offentlige oppdragsgiver får kjennskap til en 
dom for slike overtredelser som er avsagt i samsvar med 
nasjonal lovgivning og har rettskraftig virkning. Dersom 
den nasjonale lovgivning inneholder bestemmelser om 
dette, kan manglende overholdelse av miljølovgivning 
eller lovgivning om ulovlige avtaler i offentlige 
kontrakter som har vært gjenstand for en endelig dom 
eller beslutning med tilsvarende virkning, anses som en 
overtredelse vedrørende den berørte markedsdeltakers 
yrkesmessige vandel, eller som en alvorlig forsømmelse.

 Manglende overholdelse av nasjonale bestemmelser 
om gjennomføringen av rådsdirektiv 2000/78/EF(1) 
og 76/207/EØF(2) med hensyn til likebehandling av 
arbeidstakere, som har vært gjenstand for endelig dom 
eller beslutning med tilsvarende virkning, kan anses som 
en overtredelse vedrørende den berørte markedsdeltakers 
yrkesmessige vandel, eller som en alvorlig forsømmelse.

44) I relevante tilfeller der arten av bygge- og anleggsarbeidet 
og/eller tjenesteytingen berettiger anvendelse av 
miljøstyringstiltak eller -ordninger under gjennomføringen 
av en offentlig kontrakt, kan det være nødvendig å anvende 
slike tiltak eller ordninger. Miljøstyringsordninger kan, 
enten de er registrert i henhold til fellesskapsdokumenter 
som forordning (EF) nr. 761/2001 (EMAS)(3) eller ikke, 
vise om markedsdeltakeren har teknisk kapasitet til å 
gjennomføre kontrakten. Dessuten bør en beskrivelse 
av de tiltak markedsdeltakeren har iverksatt for å 
sikre samme nivå av miljøvern, godtas som alternativ 
dokumentasjon i stedet for registreringsordninger for 
miljøstyring.

45) Dette direktiv gir medlemsstatene mulighet til å opprette 
offisielle lister over entreprenører, leverandører eller 
tjenesteytere eller innføre sertifisering som foretas 
av offentlige eller private organer, samt fastsette 
virkningene av slik registrering eller sertifisering ved 
en framgangsmåte ved tildeling av en kontrakt i en 
annen medlemsstat. Med hensyn til offisielle lister over 
godkjente markedsdeltakere, er det viktig å ta hensyn til 
Domstolens rettspraksis i tilfeller der en markedsdeltaker 
som tilhører en gruppe, påberoper seg den økonomiske, 
finansielle eller tekniske kapasiteten til andre selskaper 
i gruppen til støtte for sin anmodning om registrering. 
I så fall er det opp til markedsdeltakeren å godtgjøre 

(1) Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om fastsettelse av en 
generell ramme for likebehandling ved ansettelse og i arbeidsforhold (EFT 
L 303 av 2.12.2000, s. 16).

(2) Rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av 
prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til 
arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår (EFT L 39 av 
14.2.1976, s. 40). Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/73/EF (EFT L 269 av 5.10.2002, s. 15).

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 
2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for 
miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1).
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at den faktisk vil ha tilgang til disse ressursene i hele 
registreringens gyldighetsperiode. Med hensyn til denne 
registreringen kan en medlemsstat derfor fastsette hvilke 
krav som skal oppfylles, og kan særlig kreve, når 
markedsdeltakeren påberoper seg den finansielle evnen 
til at annet selskap i gruppen, at det andre selskapet om 
nødvendig skal være solidarisk ansvarlig.

46) Tildeling av kontrakter bør foretas på grunnlag av 
objektive kriterier som sikrer overholdelse av 
prinsippene om innsyn, ikke-diskriminering og 
likebehandling, og som sikrer at anbud blir vurdert på 
reelle konkurransevilkår. Det bør derfor tillates at det 
bare anvendes to tildelingskriterier: «laveste pris» og 
«økonomisk mest fordelaktige anbud».

 For å sikre at prinsippet om likebehandling overholdes ved 
tildeling av kontrakter er det hensiktsmessig å fastsette en 
forpliktelse — fastslått ved rettspraksis — som sikrer 
nødvendig innsyn slik at alle anbydere kan være rimelig 
informert om de kriterier og ordninger som skal anvendes 
for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige anbud. 
Det er derfor offentlige oppdragsgiveres ansvar å angi 
kriteriene for kontraktstildelingen og vektingen av disse 
kriteriene tidsnok til at anbyderne kan ta hensyn til dem 
når de utarbeider sine anbud. Offentlige oppdragsgivere 
kan fravike kravet om å angi vektingen av kriteriene for 
kontraktstildeling i særlig begrunnede tilfeller der de må 
kunne angi årsakene til dette, dersom vektingen ikke kan 
fastsettes på forhånd, særlig på grunn av kontraktens 
kompleksitet. I slike tilfeller må de angi kriteriene i 
prioritert rekkefølge med det viktigste først.

 Når offentlige oppdragsgivere velger å tildele en kontrakt 
til det økonomisk mest fordelaktige anbud, skal de 
vurdere anbudene for å fastslå hvilket som gir det beste 
forholdet mellom kvalitet og pris. For å gjøre dette 
skal de fastsette de økonomiske og kvalitative kriterier 
som sett under ett må gjøre det mulig å fastslå hvilket 
anbud som er det økonomisk mest fordelaktige for den 
offentlige oppdragsgiver. Fastsettelsen av disse kriteriene 
avhenger av kontraktens gjenstand, siden de må gjøre 
det mulig å vurdere de enkelte anbuds ytelsesnivå ut fra 
kontraktens gjenstand slik den er definert i de tekniske 
spesifikasjonene, og ut fra forholdet mellom kvalitet og 
pris for hvert anbud.

 For å sikre likebehandling bør kriteriene for 
kontraktstildeling gjøre det mulig å sammenligne anbud 

og vurdere dem objektivt. Dersom disse vilkårene er 
oppfylt, kan økonomiske og kvalitative kriterier for 
kontraktstildeling, for eksempel oppfyllelse av miljøkrav, 
gjøre det mulig for den offentlige oppdragsgiver å 
oppfylle den berørte allmennhets behov, slik de er 
uttrykt i kontraktens spesifikasjoner. Under de samme 
forutsetninger kan en offentlig oppdragsgiver anvende 
kriterier med sikte på å oppfylle sosiale krav, særlig 
for å oppfylle behovene — definert i kontraktens 
spesifikasjoner — til særlig vanskeligstilte grupper 
av personer som de som mottar/bruker bygge- og 
anleggsarbeider, varer eller tjenester som er kontraktens 
gjenstand, tilhører.

47) Når det gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting, må 
tildelingskriteriene ikke påvirke anvendelsen av nasjonale 
bestemmelser om vederlag for visse tjenester, som for 
eksempel tjenester utført av arkitekter, ingeniører eller 
advokater og, når det gjelder kontrakter om offentlige 
varekjøp, anvendelsen av nasjonale bestemmelser som 
fastsetter faste priser på skolebøker.

48) Visse tekniske vilkår, særlig slike som angår kunngjøringer 
og statistiske rapporter, samt nomenklaturen som brukes 
og vilkårene for henvisning til nevnte nomenklatur, vil 
måtte tilpasses og endres i lys av endrede tekniske krav. 
Listene over offentlige oppdragsgivere i vedleggene må 
også ajourføres. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette 
en fleksibel og rask framgangsmåte for vedtakelse.

49) 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).

50) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 
1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og 
tidspunkter(2) bør anvendes ved beregning av fristene i 
dette direktiv.

51) Dette direktiv berører ikke fristene fastsatt i vedlegg XI 
for medlemsstatenes innarbeiding i nasjonal lovgivning 
og anvendelse av direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 
93/37/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1.
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Artikkel 1

Definisjoner

1.  I dette direktiv får definisjonene fastsatt i nr. 2–15 
anvendelse.

2. a)  Med «offentlige kontrakter» menes gjensidig bebyr-
dende kontrakter som inngås skriftlig mellom en eller 
flere markedsdeltakere og en eller flere offentlige 
oppdragsgivere, om utførelse av bygge- og anleggs-
arbeider, levering av varer eller yting av tjenester som 
definert i dette direktiv.

b)  Med «offentlige bygge- og anleggskontrakter» menes 
offentlige kontrakter om enten utførelse eller både 
prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeid 
i tilknytning til en av virksomhetene definert i 
vedlegg I, eller av bygge- og anleggsarbeid, eller en 
gjennomføring, uansett på hvilken måte, av bygge- og 
anleggsarbeid som tilsvarer kravene fastsatt av den 
offentlige oppdragsgiver. Med «bygg» menes resultatet 
av bygge- og anleggsarbeid eller ingeniørarbeid sett 

under ett, som i seg selv er tilstrekkelig til å oppfylle 
en økonomisk eller teknisk funksjon.

c) Med «kontrakter om offentlige varekjøp» menes andre 
offentlige kontrakter enn dem som er nevnt i bokstav 
b), om innkjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling, 
med eller uten en kjøpsopsjon, av varer.

 En offentlig kontrakt om levering av varer og som også 
tilfeldigvis omfatter monterings- og installasjonsarbeid, 
skal anses som en «kontrakt om offentlig varekjøp».

d) Med «kontrakter om offentlig tjenesteyting» menes 
andre offentlige kontrakter enn offentlige bygge- 
og anleggskontrakter eller kontrakter om offentlige 
varekjøp, om yting av tjenester nevnt i vedlegg II.

 En offentlig kontrakt om både varer og tjenester som 
definert i vedlegg II, skal anses som en «kontrakt om 
offentlig tjenesteyting» dersom verdien av de aktuelle 
tjenestene overstiger verdien av varene som omfattes 
av kontrakten.

Vedlegg III —  Liste over og kategorier av offentligrettslige organer nevnt i artikkel 1 nr. 9 
annet ledd

Vedlegg IV —  Sentrale statlige myndigheter

Vedlegg V —  Liste over varer nevnt i artikkel 7 med hensyn til offentlige oppdragsgiveres 
tildeling av kontrakter innen forsvarssektoren

Vedlegg VI —  Definisjon av visse tekniske spesifikasjoner

Vedlegg VII —  Opplysninger som skal tas med i kunngjøringer 

Vedlegg VII A —  Opplysninger som skal tas med i kunngjøringer av offentlige kontrakter

Vedlegg VII B —  Opplysninger som skal tas med i kunngjøringer av offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner 

Vedlegg VII C —  Opplysninger som skal tas med i kunngjøringer av bygge- og anleggskontrakter 
for konsesjonsinnehavere som ikke er offentlige oppdragsgivere

Vedlegg VII D —  Opplysninger som skal tas med i kunngjøringer av prosjektkonkurranser

Vedlegg VIII —   Nærmere om kunngjøring

Vedlegg IX —  Registre

Vedlegg IX A —  Offentlige bygge- og anleggskontrakter

Vedlegg IX B —  Kontrakter om offentlige varekjøp

Vedlegg IX C —  Kontrakter om offentlig tjenesteyting

Vedlegg X —  Krav til utstyr for elektronisk mottak av anbud, anmodninger om å delta og 
planer og prosjekter i prosjektkonkurranser

Vedlegg XI —  Frister for innarbeiding og anvendelse (artikkel 80)

Vedlegg XII —   Sammenligningstabell

AVDELING I

DEFINISJONER OG ALLMENNE PRINSIPPER
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 En offentlig kontrakt om tjenester som definert 
i vedlegg II, og som omfatter virksomheter som 
definert i vedlegg I som bare er tilfeldige i forhold 
til kontraktens hovedgjenstand, skal anses som en 
kontrakt om offentlig tjenesteyting.

3.  Med «offentlig bygge- og anleggskonsesjon» menes 
en kontrakt av samme type som en offentlig bygge- og 
anleggskontrakt, bortsett fra at vederlaget for arbeidene som 
skal utføres, består enten utelukkende av retten til å utnytte 
bygge- og anleggsarbeidet eller av en slik rett sammen med 
betaling.

4.  Med «tjenestekonsesjon» menes en kontrakt av samme 
type som en kontrakt om offentlig tjenesteyting, bortsett fra at 
vederlaget for ytingen av tjenestene består enten utelukkende 
av retten til å utnytte tjenesten eller av en slik rett sammen med 
betaling.

5.  Med «rammeavtale» menes en avtale mellom én eller flere 
offentlige oppdragsgivere og én eller flere markedsdeltakere 
med det formål å fastsette vilkårene for kontrakter som skal 
tildeles i løpet av et bestemt tidsrom, særlig med hensyn til pris 
og eventuelt påtenkt mengde.

6.  Med «dynamisk innkjøpsordning» menes en fullstendig 
elektronisk prosess for å foreta alminnelige innkjøp, med 
egenskaper, slik de er allment tilgjengelig på markedet, 
som oppfyller den offentlige oppdragsgivers krav, og som 
er begrenset i varighet og åpen i gyldighetsperioden for 
alle markedsdeltakere som oppfyller utvelgingskriteriene og 
har innlevert et veiledende anbud som er i samsvar med 
anbudsgrunnlaget.

7.  Med «elektronisk auksjon» menes en gjentakende prosess 
som omfatter en elektronisk innretning for presentasjon av nye 
nedjusterte priser, og/eller nye verdier for visse elementer i 
anbud, som forekommer etter en første fullstendig vurdering 
av anbudene, slik at de kan rangeres med automatiske 
vurderingsmetoder.

Følgelig kan visse kontrakter for tjenesteyting og visse 
bygge- og anleggskontrakter som har intellektuelle ytelser 
som kontraktsgjenstand, for eksempel prosjektering av bygge- 
og anleggsarbeid, ikke gjøres til gjenstand for elektroniske 
auksjoner.

8.  Med «entreprenør», «leverandør» og «tjenesteyter» 
menes enhver fysisk eller juridisk person, eller en offentlig 
enhet eller gruppe av slike personer og/eller organer, som 
på markedet tilbyr henholdsvis gjennomføring av bygge- og 
anleggsarbeid og/eller oppføring av bygg, varer eller tjenester.

Med «markedsdeltaker» menes alle begrepene entreprenør, 
leverandør og tjenesteyter. Uttrykket brukes her bare for å 
forenkle teksten.

En markedsdeltaker som har innlevert et anbud, skal betegnes 
som en «anbyder». En markedsdeltaker som har anmodet 
om å bli bedt om å ta del i en begrenset anbudskonkurranse 

eller kjøp etter forhandling eller i en konkurransedialog, skal 
betegnes som en «kandidat».

9.  Med «offentlige oppdragsgivere» menes staten, 
lokale administrative enheter, offentligrettslige organer, 
sammenslutninger dannet av én eller flere slike administrative 
enheter eller et eller flere slike offentligrettslige organer.

Med «offentligrettslig organ» menes ethvert organ som 

a) er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme 
allmennhetens behov, men ikke behov av industriell eller 
forretningsmessig art, 

b) er et rettssubjekt, og 

c) i hovedsak er finansiert av staten, lokale administrative 
enheter eller andre offentligrettslige organer; eller hvis 
forvaltning er underlagt et av disse organenes tilsyn; eller 
som har et administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan 
der over halvparten av medlemmene er utpekt av staten, 
lokale administrative enheter eller andre offentligrettslige 
organer.

Vedlegg III inneholder ikke-uttømmende lister over 
offentligrettslige organer og kategorier av slike organer som 
oppfyller kriteriene nevnt i annet ledd bokstav a), b) og 
c). Medlemsstatene skal med jevne mellomrom underrette 
Kommisjonen om eventuelle endringer i sine lister over 
offentligrettslige organer og kategorier av slike organer.

10.  Med «innkjøpssentral» menes en offentlig oppdragsgiver 
som: 

– erverver varer og/eller tjenester beregnet på offentlige 
oppdragsgivere, eller

– tildeler offentlige kontrakter eller inngår rammeavtaler for 
bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenester beregnet på 
offentlige oppdragsgivere.

11. a) Med «åpen anbudskonkurranse» menes de framgangs-
måter der enhver interessert markedsdeltaker kan inn-
levere et anbud.

b) Med «begrenset anbudskonkurranse» menes de 
framgangsmåter der enhver interessert markedsdeltaker 
kan anmode om å få delta, og der bare de av 
markedsdeltakerne som er innbudt av den offentlige 
oppdragsgiver, kan innlevere et anbud.

c) Med «konkurransedialog» menes en framgangsmåte 
der enhver markedsdeltaker kan anmode om å 
delta og der den offentlige oppdragsgiver fører en 
dialog med de kandidater som har fått adgang til 
anbudskonkurransen, med det formål å utvikle ett 
eller flere egnede alternativer som kan oppfylle den 
offentlige oppdragsgivers krav, og som de utvalgte 
kandidatene blir innbudt til å innlevere et anbud på 
grunnlag av.
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 Ved anvendelse av framgangsmåten nevnt i første ledd 
anses en offentlig kontrakt å være «særlig kompleks» i 
tilfeller der de offentlige oppdragsgiverne 

– ikke er objektivt i stand til å definere de tekniske 
midler i samsvar med artikkel 23 nr. 3) bokstav b), 
c) eller d) som kan oppfylle deres behov eller mål, 
og/eller 

– ikke er objektivt i stand til å spesifisere den 
juridiske og/eller finansielle utformingen av et 
prosjekt.

d) Med «kjøp etter forhandling» menes de framgangsmåter 
der offentlige oppdragsgivere henvender seg til utvalgte 
markedsdeltakere og forhandler om kontraktsvilkårene 
med én eller flere av disse.

e) Med «prosjektkonkurranser» menes de framgangsmåter 
som gjør det mulig for den offentlige oppdragsgiver 
å innhente, hovedsakelig på områdene by- og 
regionplanlegging, arkitektur, ingeniørarbeid eller 
databehandling, en plan eller et prosjekt valgt ut av 
en jury etter å ha vært satt ut til konkurranse med eller 
uten utdeling av premier.

12.  Med «skriftlig» menes ethvert uttrykk som består 
av ord eller tall som kan leses, reproduseres og deretter 
kommuniseres. Det kan omfatte opplysninger som overføres 
og lagres elektronisk.

13.  Med «elektronisk» menes bruk av elektroniske 
innretninger for å behandle (herunder digital komprimering) 
og lagre opplysninger som overføres, videresendes og mottas 
via kabel, radio, optisk eller med andre elektromagnetiske 
midler.

14.  Med «felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)» 
menes referansenomenklaturen som får anvendelse på offentlige 
kontrakter, vedtatt ved forordning (EF) nr. 2195/2002, samtidig 
som det sikres samsvar med andre eksisterende nomenklaturer.

Dersom dette direktivs virkeområde tolkes ulikt på grunn av 
mulige forskjeller mellom CPV-nomenklaturen og NACE-
nomenklaturen oppført i vedlegg I, eller mellom CPV-
nomenklaturen og CPC-nomenklaturen (foreløpig utgave) 
oppført i vedlegg II, har henholdsvis NACE-nomenklaturen 
eller CPC-nomenklaturen forrang.

15.  I artikkel 13 artikkel 57 bokstav a) og artikkel 68 
bokstav b) menes med:

a) «offentlig telenett» den offentlige infrastruktur for 
telekommunikasjon som gjør at signaler kan overføres 
mellom bestemte nettermineringspunkter ved hjelp av kabel, 
mikrobølger, optiske midler eller andre elektromagnetiske 
midler,

b) «nettermineringspunkt» alle fysiske forbindelser og deres 
tekniske tilgangsspesifikasjoner som utgjør en del av det 
offentlige telenettet og som er nødvendige for tilgang til og 
effektiv kommunikasjon gjennom dette offentlige nettet,

c) «offentlige telekommunikasjonstjenester» teletjenester 
som medlemsstatene uttrykkelig har overdratt ett eller flere 
teleforetak å levere,

d) «telekommunikasjonstjenester» tjenester som helt eller 
delvis består av overføring og ruting av signaler i det offentlige 
telenettet ved hjelp av telekommunikasjonsteknikk, med 
unntak av kringkasting av radio og fjernsyn.

Artikkel 2

Prinsipper for tildeling av kontrakter

Offentlige oppdragsgivere skal behandle markedsdeltakere likt 
og ikke-diskriminerende, og opptre på en måte som gir adgang 
til innsyn.

Artikkel 3

Tildeling av særretter eller eneretter; ikke-
diskrimineringsklausul

Dersom en offentlig oppdragsgiver tildeler en annen enhet enn 
en slik offentlig oppdragsgiver særrett eller enerett til å utføre 
en offentlig tjeneste, skal det i den rettsakt der denne retten 
tildeles, med hensyn til varekontrakter som gis til tredjemann 
som en del av sin virksomhet, fastsettes at den berørte enhet 
overholder prinsippet om ikke-diskriminering på grunnlag av 
nasjonalitet.
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KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 4

Markedsdeltakere

1.  Kandidater eller anbydere som, i henhold til lovgivningen 
i medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 
tjenesten, skal ikke avvises bare på grunnlag av at de i henhold 
til lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, må 
være enten en fysisk eller en juridisk person.

For kontrakter om offentlig tjenesteyting, offentlige bygge- 
og anleggskontrakter og kontrakter om offentlige varekjøp 
som i tillegg omfatter tjenester og/eller monterings- og 
installasjonsarbeid, kan det imidlertid kreves av juridiske 
personer at de i anbudet eller anmodningen om deltakelse 
oppgir navn og relevante faglige kvalifikasjoner for det 
personalet som skal være ansvarlig for å gjennomføre den 
aktuelle kontrakten.

2.  Grupper av markedsdeltakere kan innlevere anbud eller 
fremme sitt kandidatur. Ved innlevering av et anbud eller en 
anmodning om deltakelse kan offentlige oppdragsgivere ikke 
kreve av disse gruppene at de antar en bestemt juridisk form, 
men det kan kreves av den valgte gruppen at den gjør dette 
når den har fått tildelt kontrakten, i den grad denne endringen 
er nødvendig for å gjennomføre kontrakten på tilfredsstillende 
vis.

Artikkel 5

Vilkår for avtaler inngått innenfor rammen av Verdens 
handelsorganisasjon

Ved offentlige oppdragsgiveres tildeling av offentlige 
kontrakter skal medlemsstatene i sine innbyrdes forbindelser 
anvende like gunstige vilkår som dem de gir markedsdeltakere 
i tredjestater i forbindelse med gjennomføringen av avtalen om 
offentlige innkjøp (heretter kalt «avtalen»), inngått innenfor 
rammen av Uruguay-rundens multilaterale forhandlinger. 
Medlemsstatene skal derfor holde samråd i Den rådgivende 
komité for offentlige kontrakter, nevnt i artikkel 77, om hvilke 
tiltak som skal treffes ved gjennomføring av avtalen.

Artikkel 6

Fortrolighet

Med forbehold for bestemmelsene i dette direktiv, særlig med 
hensyn til forpliktelser i forbindelse med offentliggjøring av 

tildelte kontrakter og opplysninger til kandidater og anbydere 
som fastsatt i artikkel 35 nr. 4 og artikkel 41, og i samsvar med 
den nasjonale lovgivning som offentlige oppdragsgivere er 
underlagt, skal den offentlige oppdragsgiver ikke videreformidle 
opplysninger den har fått oversendt fra markedsdeltakere, 
og som disse har betegnet som fortrolige; slike opplysninger 
omfatter særlig tekniske og forretningsmessige hemmeligheter 
og fortrolige aspekter ved anbud.

KAPITTEL II

Virkeområde

Av s n i t t  1

Terskelverdier

Artikkel 7

Terskelverdier for offentlige kontrakter

Dette direktiv får anvendelse på offentlige kontrakter som 
ikke er omfattet av unntaksbestemmelsene i artikkel 10 og 
11 og i artikkel 12–18, og som har en verdi eksklusive 
merverdiavgift (mva) som anslås å være lik eller større enn 
følgende terskelverdier:

a) 162 000 euro for andre kontrakter om offentlige varekjøp 
og offentlig tjenesteyting enn dem som omfattes av 
bokstav b) tredje strekpunkt, tildelt av offentlige 
oppdragsgivere som er oppført på listen som sentrale 
statlige myndigheter i vedlegg IV; når det gjelder kontrakter 
om offentlige varekjøp tildelt av offentlige oppdragsgivere 
innen forsvarssektoren, gjelder dette bare kontrakter som 
omhandler produkter som omfattes av vedlegg V, 

b) 249 000 euro

– for kontrakter om offentlige varekjøp og offentlig 
tjenesteyting tildelt av andre offentlige oppdragsgivere 
enn dem som er oppført på listen i vedlegg IV, 

– for kontrakter om offentlige varekjøp tildelt av 
offentlige oppdragsgivere i forsvarssektoren som er 
oppført på listen i vedlegg IV, dersom disse kontraktene 
omhandler produkter som ikke omfattes av vedlegg V, 

– for kontrakter om offentlig tjenesteyting tildelt av 
enhver offentlig oppdragsgiver med hensyn til tjenester 
i kategori 8 i vedlegg II A, telekommunikasjonstjenester 
i kategori 5 med CPV-plasseringer som tilsvarer CPC-
referanse nr. 7524, 7525 og 7526 og/eller tjenestene 
oppført i vedlegg II B, 

c) 6 242 000 euro for offentlige bygge- og anleggskontrakter.

AVDELING II

REGLER FOR OFFENTLIGE KONTRAKTER
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Artikkel 8

Kontrakter som er subsidiert av offentlige oppdragsgivere 
med mer enn 50 %

Dette direktiv får anvendelse på tildeling av: 

a) kontrakter som er direkte subsidiert av offentlige 
oppdragsgivere med mer enn 50 %, og som har en anslått 
verdi, eksklusive mva, på minst 6 242 000 euro,

– dersom disse kontraktene gjelder bygge- og 
anleggsvirksomhet som definert i vedlegg I,

– dersom disse kontraktene gjelder bygningsarbeider 
for sykehus, idretts-, rekreasjons- og fritidsanlegg, 
skole- og universitetsbygninger og bygninger for 
administrative formål, 

b) tjenestekontrakter som er direkte subsidiert av offentlige 
oppdragsgivere med mer enn 50 % og som har en 
anslått verdi, eksklusive mva, på minst 249 000 euro 
og er forbundet med en bygge- og anleggskontrakt som 
omhandlet i bokstav a).

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 
offentlige oppdragsgivere som tildeler slike subsidier, sikrer 
at dette direktiv overholdes dersom kontrakten tildeles av en 
eller flere andre enheter enn den offentlige oppdragsgiver 
selv, eller at dette direktiv overholdes dersom den offentlige 
oppdragsgiver selv tildeler kontrakten for og på vegne av disse 
andre enhetene.

Artikkel 9

Metoder for beregning av anslått verdi av 
offentlige kontrakter, rammeavtaler og dynamiske 

innkjøpsordninger

1.  Beregningen av anslått verdi av en offentlig kontrakt skal 
bygge på det samlede beløp som skal betales, eksklusive mva, 
slik det er anslått av den offentlige oppdragsgiver. I denne 
beregningen skal det tas hensyn til det anslåtte samlede beløp, 
herunder alle former for opsjoner og eventuelle fornyelser av 
kontrakten.

Dersom den offentlige oppdragsgiver opererer med premier 
eller betalinger til kandidater eller anbydere, skal den ta hensyn 
til dette ved beregning av kontraktens anslåtte verdi.

2.  Dette anslaget må være gyldig på det tidspunkt 
kunngjøringen av kontrakten sendes, som fastsatt i artikkel 35 
nr. 2, eller, dersom en slik kunngjøring ikke er påkrevd, 
på det tidspunkt den offentlige oppdragsgiver innleder 
framgangsmåten for tildeling av kontrakten.

3.  Ingen bygge- og anleggsprosjekter eller planlagte innkjøp 
av en viss mengde varer og/eller tjenester skal deles opp 
ytterligere for å forhindre at de omfattes av dette direktivs 
virkeområde.

4.  Når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
skal det ved beregning av den anslåtte verdien tas hensyn 
til både kostnaden av bygge- og anleggsarbeidene og den 
samlede anslåtte verdi av de varer som er nødvendige for å 
gjennomføre bygge- og anleggsarbeidene, og som de offentlige 
oppdragsgiverne stiller til rådighet for entreprenøren.

5. a)  Dersom et planlagt bygge- og anleggsarbeid eller 
kjøp av tjenester kan føre til at kontrakter blir tildelt 
samtidig i form av enkeltkontrakter, skal det tas 
hensyn til den anslåtte samlede verdi av alle slike 
enkeltkontrakter.

 Dersom den samlede verdien av enkeltkontraktene 
er minst terskelverdien fastsatt i artikkel 7, får 
dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 
enkeltkontrakt.

 Offentlige oppdragsgivere kan imidlertid avstå fra 
slik anvendelse på enkeltkontrakter med en anslått 
verdi, eksklusive mva, på mindre enn 80 000 euro 
for tjenester eller 1 million euro for bygge- og 
anleggsarbeider, forutsatt at den samlede verdien 
av disse enkeltkontraktene ikke overstiger 20 % av 
enkeltkontraktenes samlede verdi.

b) Dersom et forslag om innkjøp av lignende varer kan 
føre til at kontrakter blir tildelt samtidig i form av 
enkeltkontrakter, skal det tas hensyn til den samlede 
anslåtte verdi av alle slike enkeltkontrakter ved 
anvendelse av artikkel 7 bokstav a) og bokstav b).

 Dersom den samlede verdien av enkeltkontraktene 
er minst terskelverdien fastsatt i artikkel 7, får 
dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 
enkeltkontrakt.

 Offentlige oppdragsgivere kan imidlertid avstå fra slik 
anvendelse på enkeltkontrakter med en anslått verdi, 
eksklusive mva, på mindre enn 80 000 euro, forutsatt 
at den samlede verdien av disse enkeltkontraktene ikke 
overstiger 20 % av enkeltkontraktenes samlede verdi.

6.  Når det gjelder kontrakter om offentlige varekjøp som 
gjelder leasing, leie eller kjøp på avbetaling av varer, skal 
verdien som benyttes som grunnlag for beregning av anslått 
kontraktsverdi være følgende:

a) for tidsbegrensede offentlige kontrakter med en løpetid 
på høyst tolv måneder, den samlede anslåtte verdien for 
kontraktens løpetid eller, dersom kontrakten har en løpetid 
på mer enn tolv måneder, den samlede verdien medregnet 
anslått restverdi.

b) for offentlige kontrakter uten tidsbegrensning eller 
der løpetid ikke kan fastsettes, den månedlige verdien 
multiplisert med 48.



25.6.2009 Nr. 34/233EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

7.  For kontrakter om offentlige varekjøp eller offentlig 
tjenesteyting som er av regelmessig art eller som er ment å 
fornyes innen en bestemt frist, skal beregningen av den anslåtte 
kontraktsverdien baseres på følgende:

a) enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende 
kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv 
foregående måneder eller foregående regnskapsår, om 
mulig korrigert for å ta hensyn til endringer i mengde eller 
verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene etter 
den opprinnelige kontrakten, 

b) eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende 
kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første 
leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom dette er 
lengre enn 12 måneder.

Metoden som benyttes til å beregne den anslåtte verdien av 
en offentlig kontrakt, skal ikke velges med det formål å unnta 
kontrakten fra dette direktivs virkeområde.

8.  Når det gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting, 
skal verdien som benyttes som grunnlag for beregning av den 
anslåtte kontraktsverdien, der dette er hensiktsmessig, være 
følgende:

a) for følgende typer tjenester:

i) forsikringstjenester: premien som skal betales, og 
andre former for vederlag,

ii) banktjenester og andre finansielle tjenester: gebyrer, 
provisjoner, renter og andre former for vederlag,

iii) prosjekteringskontrakter: gebyrer, provisjoner og andre 
former for vederlag,

b) for tjenestekontrakter der det ikke er angitt noen samlet 
pris:

i) for tidsbegrensede kontrakter, med en løpetid på høyst 
48 måneder: samlet verdi for hele løpetiden,

ii) for kontrakter uten tidsbegrensning eller med en 
løpetid på mer enn 48 måneder: månedlig verdi 
multiplisert med 48.

9.  Når det gjelder rammeavtaler og dynamiske innkjøps-
ordninger, skal verdien det tas hensyn til være den høyeste 
anslåtte verdien, eksklusive mva, av alle planlagte kontrakter 
i hele rammeavtalens eller den dynamiske innkjøpsordningens 
løpetid.

Av s n i t t  2

Særlige situasjoner

Artikkel 10

Innkjøp innen forsvarssektoren

Dette direktiv får anvendelse på offentlige kontrakter som 
tildeles av offentlige oppdragsgivere innen forsvarssektoren, 
med forbehold for traktatens artikkel 296.

Artikkel 11

Offentlige kontrakter og rammeavtaler som tildeles av 
innkjøpssentraler

1.  Medlemsstatene kan fastsette at offentlige oppdragsgivere 
kan anskaffe bygge- og anleggsarbeid, varer og/eller tjenester 
ved hjelp av en innkjøpssentral.

2.  Offentlige oppdragsgivere som anskaffer bygge- 
og anleggsarbeid, varer og/eller tjenester ved hjelp av 
en innkjøpssentral i de tilfeller som er nevnt i artikkel 1 
nr. 10, skal anses å ha overholdt dette direktiv, forutsatt at 
innkjøpssentralen har overholdt dette direktiv.

Av s n i t t  3

Kontrakter som ikke omfattes

Artikkel 12

Kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og 
posttjenester

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter 
som, i henhold til direktiv 2004/17/EF, tildeles av offentlige 
oppdragsgivere som utøver en eller flere av de virksomheter 
som er nevnt i artikkel 3–7 i nevnte direktiv, og som tildeles 
for utøvelse av slik virksomhet, eller på offentlige kontrakter 
som ikke omfattes av nevnte direktivs virkeområde i henhold 
til artikkel 5 nr. 2 og artikkel 19, 26 og 30 i nevnte direktiv.

Dette direktiv får imidlertid fortsatt anvendelse på offentlige 
kontrakter som tildeles av offentlige oppdragsgivere som 
utøver en eller flere av de virksomheter som er nevnt i 
artikkel 6 i direktiv 2004/17/EF, og som tildeles for slik 
virksomhet, forutsatt at den berørte medlemsstat benytter seg 
av muligheten omhandlet i nevnte direktivs artikkel 71 annet 
ledd om å utsette anvendelsen.

Artikkel 13

Særlige unntak innen telekommunikasjon

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter som 
har som hovedformål å gi offentlige oppdragsgivere mulighet 
til å levere eller drive offentlige telenett eller å levere en eller 
flere telekommunikasjonstjenester til allmennheten.

Artikkel 14

Hemmelige kontrakter og kontrakter som krever særlige 
sikkerhetstiltak

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter som 
er erklært hemmelige, dersom gjennomføringen av dem må 
ledsages av særlige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter i den berørte medlemsstat, eller når det 
er nødvendig for å verne medlemsstatens grunnleggende 
interesser.
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Artikkel 15

Kontrakter som tildeles i henhold til internasjonale regler

Dette direktiv får ikke anvendelse på offentlige kontrakter som 
omfattes av andre saksbehandlingsregler, og som tildeles:

a) i henhold til en internasjonal avtale inngått i samsvar 
med traktaten mellom en medlemsstat og en eller flere 
tredjestater og som omfatter varer eller bygge- og 
anleggsarbeider beregnet på et bygge- og anleggsarbeid 
som signatarstatene skal gjennomføre eller drive i 
fellesskap, eller tjenester beregnet på et prosjekt som 
signatarstatene skal gjennomføre eller drive i fellesskap; 
Kommisjonen skal underrettes om alle slike avtaler, og kan 
rådspørre Den rådgivende komité for offentlige kontrakter 
nevnt i artikkel 77, 

b) i henhold til en internasjonal avtale som er inngått 
om troppestasjonering, og som vedrører foretak i en 
medlemsstat eller tredjestat,

c) i henhold til en internasjonal organisasjons særlige 
framgangsmåte.

Artikkel 16

Særlige unntak

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter om offentlig 
tjenesteyting som gjelder: 

a) anskaffelse eller leie, uansett finansieringsmåte, av grunn, 
eksisterende bygninger eller anen fast eiendom eller 
rettigheter til slik eiendom; likevel skal enhver form for 
kontrakt om finansielle tjenester som inngås samtidig, før 
eller etter kontrakten om anskaffelse eller leie, omfattes av 
dette direktiv,

b) kringkastingsforetaks anskaffelse, utvikling, produksjon 
eller samproduksjon av programmer beregnet på 
kringkasting, samt kontrakter om sendetider,

c) voldgifts- og meglingstjenester,

d) finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, 
kjøp eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, særlig transaksjoner utført av offentlige 
oppdragsgivere for å skaffe til veie penger eller kapital, 
samt sentralbanktjenester, 

e) arbeidsavtaler,

f) forsknings- og utviklingstjenester, unntatt slike hvis 
utbytte utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiver 
for egen bruk ved utøvelse av egen virksomhet, forutsatt at 
vederlaget for tjenesten som ytes i sin helhet betales av den 
offentlige oppdragsgiver.

Artikkel 17

Tjenestekonsesjoner

Uten at anvendelsen av artikkel 3 berøres, får dette direktiv 
ikke anvendelse på tjenestekonsesjoner slik de er definert i 
artikkel 1 nr. 4.

Artikkel 18

Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter om offentlig 
tjenesteyting som tildeles av en offentlig oppdragsgiver til en 
annen offentlig oppdragsgiver eller til en sammenslutning av 
offentlige oppdragsgivere på grunnlag av en enerett som disse 
innehar i henhold til offentliggjorte lover og forskrifter som er 
forenlige med traktaten.

Av s n i t t  4

Særlige ordninger

Artikkel 19

Reserverte kontrakter

Medlemsstatene kan la retten til å delta i framgangsmåter ved 
tildeling av offentlige kontrakter være forbeholdt vernede 
verksteder, eller beslutte at slike kontrakter skal gjennomføres 
innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting, der 
de fleste arbeidstakerne er funksjonshemmede personer som, 
på grunn av funksjonshemmingens art eller omfang, ikke kan 
utøve yrkesvirksomhet på normale vilkår.

I kunngjøringen av kontrakten skal det vises til denne 
bestemmelse.

KAPITTEL III

Ordninger for kontrakter om offentlig tjenesteyting

Artikkel 20

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg II A

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i vedlegg II A, skal 
tildeles i samsvar med artikkel 23–55.

Artikkel 21

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg II B

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i vedlegg II B, er 
utelukkende underlagt artikkel 23 og artikkel 35 nr. 4.
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Artikkel 22

Kombinerte kontrakter, herunder tjenester oppført i 
vedlegg II A og vedlegg II B

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i både vedlegg II A 
og vedlegg II B, skal tildeles i samsvar med artikkel 23–55 
dersom verdien av tjenestene oppført i vedlegg II A er større 
enn verdien av tjenestene oppført i vedlegg II B. I øvrige 
tilfeller skal kontraktene tildeles i samsvar med artikkel 23 og 
artikkel 35 nr. 4.

KAPITTEL IV

Særlige regler for anbudsgrunnlag og kontraktsdokumenter

Artikkel 23

Tekniske spesifikasjoner

1.  De tekniske spesifikasjonene, som definert i nr. 1 i 
vedlegg VI, skal angis i kontraktsdokumentene, for 
eksempel i kunngjøringer av kontrakter, anbudsgrunnlag 
eller tilleggsdokumenter. Når det er mulig skal disse 
tekniske spesifikasjonene defineres slik at det tas hensyn til 
tilgjengelighetskriterier for funksjonshemmede personer eller 
utforming for alle brukere.

2.  Tekniske spesifikasjoner skal gi anbydere lik adgang og 
ikke føre til uberettigede hindringer for åpning for konkurranse 
i markedet for offentlige kontrakter.

3.  Uten at rettslig bindende nasjonale tekniske regler 
berøres, skal de tekniske spesifikasjonene, i den grad de er 
forenlige med Fellesskapets regelverk, utformes:

a) enten ved henvisning til tekniske spesifikasjoner 
som definert i vedlegg VI og, i prioritert rekkefølge, 
til nasjonale standarder som innarbeider europeiske 
standarder, europeiske tekniske godkjenninger, felles 
tekniske spesifikasjoner, internasjonale standarder, andre 
tekniske referansesystemer utarbeidet av de europeiske 
standardiseringsorganer eller — dersom slike ikke 
finnes — til nasjonale standarder, nasjonale tekniske 
godkjenninger eller nasjonale tekniske spesifikasjoner for 
prosjektering, beregning og gjennomføring av arbeidene 
og bruk av produktene. Hver henvisning skal ledsages av 
uttrykket «eller tilsvarende»,

b) eller i form av ytelses- eller funksjonskrav; de sistnevnte 
kan omfatte miljøegenskaper. Slike parametrer må 
imidlertid være tilstrekkelig presise til at det er mulig for 
anbydere å fastslå kontraktsgjenstanden og for offentlige 
oppdragsgivere å tildele kontrakten,

c) eller i form av ytelses- eller funksjonskrav som nevnt i 
bokstav b), for å påvise at slike ytelses- eller funksjonskrav 
antas å være oppfylt, med henvisning til spesifikasjonene 
nevnt i bokstav a),

d) eller ved henvisning til spesifikasjonene nevnt i bokstav a) 
for visse egenskaper, og ved henvisning til ytelses- eller 
funksjonskravene nevnt i bokstav b) for andre egenskaper.

4.  Dersom en offentlig oppdragsgiver benytter seg av 
muligheten til å henvise til spesifikasjonene nevnt i nr. 3 
bokstav a), kan den ikke avvise et anbud med den begrunnelse 
at de tilbudte varer og tjenester ikke oppfyller spesifikasjonene 
den har henvist til, når anbyderen i sitt anbud på en 
hensiktsmessig måte som den offentlige oppdragsgiver anser 
å være tilfredsstillende, godtgjør at løsningene som foreslås, 
på en likeverdig måte oppfyller kravene som er definert i de 
tekniske spesifikasjonene.

En hensiktsmessig måte kan være i form av teknisk 
dokumentasjon fra produsenten eller en prøvingsrapport fra et 
anerkjent organ.

5.  Dersom en offentlig oppdragsgiver benytter seg 
av muligheten fastsatt i nr. 3 til å fastsette ytelses- eller 
funksjonskrav, kan den ikke avvise et anbud som gjelder 
varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som er i 
samsvar med en nasjonal standard for innarbeiding av en 
europeisk standard, med en europeisk teknisk godkjenning, 
en felles teknisk spesifikasjon, en internasjonal standard 
eller et teknisk referansesystem utarbeidet av et europeisk 
standardiseringsorgan, dersom disse spesifikasjonene 
gjelder ytelses- eller funksjonskravene som den offentlige 
oppdragsgiver har fastsatt.

I sitt anbud skal anbyderen på en hensiktsmessig måte 
godtgjøre til den offentlige oppdragsgivers tilfredsstillelse at 
varen, tjenesten eller bygge- og anleggsarbeidet i samsvar med 
standarden oppfyller den offentlige oppdragsgivers ytelses- 
eller funksjonskrav.

En hensiktsmessig måte kan være i form av teknisk 
dokumentasjon fra produsenten eller en prøvingsrapport fra et 
anerkjent organ.

6.  Dersom offentlige oppdragsgivere fastsetter 
miljøegenskaper i form av ytelses- eller funksjonskrav 
som nevnt i nr. 3 bokstav b), kan de anvende detaljerte 
spesifikasjoner, eller om nødvendig deler av disse, som 
definert for europeiske eller (multi-)nasjonale miljømerker 
eller andre miljømerker, forutsatt at: 

– disse spesifikasjonene er egnet til å definere egenskapene 
til varene eller tjenestene som er kontraktens gjenstand,

– kravene for merket er utarbeidet på grunnlag av 
vitenskapelige opplysninger,

– miljømerkene er vedtatt etter en framgangsmåte der alle 
berørte parter, for eksempel offentlige organer, forbrukere, 
produsenter, distributører og miljøorganisasjoner, kan 
delta, og

– de er tilgjengelige for alle berørte parter.
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Offentlige oppdragsgivere kan angi at varer og tjenester som 
er påført miljømerket, antas å være i samsvar med de tekniske 
spesifikasjonene i anbudsgrunnlaget; de skal godta annen egnet 
dokumentasjon, som for eksempel teknisk dokumentasjon fra 
produsenten eller en prøvingsrapport fra et anerkjent organ.

7.  I denne artikkel menes med «anerkjente organer» 
prøvings- og kalibreringslaboratorier samt sertifiserings- og 
kontrollorganer som oppfyller gjeldende europeiske standarder.

Offentlige oppdragsgivere skal godta sertifikater fra anerkjente 
organer som er etablert i andre medlemsstater.

8.  Med mindre kontraktsgjenstanden berettiger det, skal 
tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt fabrikat eller 
en bestemt opprinnelse, eller til en bestemt prosess, eller 
til varemerker, patenter, typer eller en bestemt opprinnelse 
eller produksjon som har som virkning at visse foretak eller 
produkter favoriseres eller utelukkes. Slik henvisning skal 
unntaksvis tillates dersom en tilstrekkelig presis og forståelig 
beskrivelse av kontraktsgjenstanden i henhold til nr. 3 og 4 
ikke er mulig; en slik henvisning skal ledsages av uttrykket 
«eller tilsvarende».

Artikkel 24

Alternative anbud

1.  Dersom kriteriet for tildeling er det økonomisk mest 
fordelaktige anbud, kan offentlige oppdragsgivere gi anbydere 
tillatelse til å innlevere alternative anbud.

2.  Offentlige oppdragsgivere skal angi i kunngjøringen av 
kontrakten om de tillater alternative anbud; alternative anbud 
skal ikke tillates uten en slik angivelse.

3.  Offentlige oppdragsgivere som tillater alternative 
anbud, skal i anbudsgrunnlaget oppgi de minstekrav som de 
alternative anbudene må oppfylle, samt eventuelle særlige krav 
til utformingen av disse anbudene.

4.  Bare alternative anbud som oppfyller minstekravene 
som er fastsatt av disse offentlige oppdragsgiverne, skal tas i 
betraktning.

Ved framgangsmåter for tildeling av kontrakter om 
offentlige varekjøp eller offentlig tjenesteyting kan offentlige 
oppdragsgivere som har tillatt alternative anbud, ikke avvise 
et alternativt anbud utelukkende på grunnlag av at det, dersom 
det antas, enten vil bli en kontrakt om offentlig tjenesteyting 
istedenfor en kontrakt om offentlig varekjøp, eller en kontrakt 
om offentlig varekjøp istedenfor en kontrakt om offentlig 
tjenesteyting.

Artikkel 25

Underleverandører

Den offentlige oppdragsgiver kan i anbudsgrunnlaget be, eller 
pålegges av en medlemsstat å be, om at anbyderen i sitt anbud 

angir om denne har til hensikt å overdra en del av kontrakten 
til tredjemann og eventuelle underleverandører.

Denne angivelsen berører ikke spørsmålet om markedsdeltake-
rens økonomiske ansvar som hovedleverandør.

Artikkel 26

Vilkår for gjennomføring av kontrakter

Offentlige oppdragsgivere kan fastsette særlige vilkår 
knyttet til gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at 
disse er forenlige med Fellesskapets regelverk og er angitt i 
kunngjøringen av kontrakten eller i spesifikasjonene. Vilkårene 
for gjennomføring av en kontrakt kan særlig omfatte sosiale 
hensyn og miljøhensyn.

Artikkel 27

Forpliktelser i forbindelse med beskatning, miljøvern, 
bestemmelser om arbeidervern og arbeidsvilkår

1.  En offentlig oppdragsgiver kan i anbudsgrunnlaget angi, 
eller pålegges av en medlemsstat å angi, fra hvilket organ 
eller hvilke organer en kandidat eller anbyder kan få tak i 
relevante opplysninger om forpliktelser vedrørende beskatning, 
miljøvern, bestemmelser om arbeidervern og arbeidsvilkår som 
gjelder i medlemsstaten, i regionen eller på stedet der bygge- 
og anleggsarbeidene skal utføres eller tjenestene skal ytes, og 
som får anvendelse på arbeidet som utføres på stedet, eller på 
tjenestene som ytes under gjennomføringen av kontrakten.

2.  En offentlig oppdragsgiver som gir opplysningene nevnt 
i nr. 1, skal anmode anbydere eller kandidater som deltar i 
framgangsmåten ved tildeling av kontrakten om å angi at de 
ved utarbeidingen av anbudet har tatt hensyn til forpliktelsene 
som gjelder arbeidervern, og arbeidsvilkårene som gjelder på 
stedet der bygge- og anleggsarbeidet skal utføres eller tjenesten 
skal ytes.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for 
anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 55 om undersøkelse 
av unormalt lave anbud.

KAPITTEL V

Framgangsmåter

Artikkel 28

Anvendelse av åpen og begrenset anbudskonkurranse, 
kjøp etter forhandling og konkurransedialog

Ved tildeling av offentlige kontrakter skal offentlige 
oppdragsgivere anvende de nasjonale framgangsmåter som er 
tilpasset dette direktivs formål.
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De skal tildele slike offentlige kontrakter ved å anvende 
åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Under de særlige 
omstendigheter som er uttrykkelig angitt i artikkel 29, kan 
offentlige oppdragsgivere tildele offentlige kontrakter ved 
hjelp av konkurransedialog. Ved de særlige tilfeller og 
omstendigheter som er uttrykkelig angitt i artikkel 30 og 31, 
kan de anvende framgangsmåten kjøp etter forhandling, med 
eller uten kunngjøring av kontrakten.

Artikkel 29

Konkurransedialog

1.  Dersom en kontrakt er særlig kompleks kan 
medlemsstatene fastsette at offentlige oppdragsgivere, dersom 
de anser at bruken av åpen eller begrenset anbudskonkurranse 
ikke gjør det mulig å tildele kontrakten, kan benytte 
konkurransedialog i samsvar med denne artikkel.

En offentlig kontrakt skal bare tildeles på grunnlag av 
tildelingskriteriet om det økonomisk mest fordelaktige anbud.

2.  Offentlige oppdragsgivere skal kunngjøre en kontrakt der 
de angir sine behov og krav, som de skal definere i den samme 
kunngjøringen og/eller i et beskrivende dokument.

3.  Offentlige oppdragsgivere skal innlede en dialog med 
de kandidater som ble utvalgt i samsvar med de relevante 
bestemmelser i artikkel 44–52, der målsettingen skal være 
å identifisere og definere de midler som er best egnet til å 
oppfylle deres behov. De kan diskutere alle aspekter ved 
kontrakten med de utvalgte kandidatene i løpet av denne 
dialogen.

Offentlige oppdragsgivere skal sikre at alle anbydere 
behandles likt mens dialogen pågår. Særlig skal offentlige 
oppdragsgivere ikke gi opplysninger på en måte som innebærer 
forskjellsbehandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel 
i forhold til andre.

Offentlige oppdragsgivere kan ikke avsløre overfor de andre 
deltakerne foreslåtte løsninger eller annen fortrolig informasjon 
som de har fått av en kandidat som deltar i dialogen, uten 
dennes samtykke.

4.  Offentlige oppdragsgivere kan fastsette at framgangsmåten 
skal foregå i flere faser for å redusere antallet løsninger 
som skal diskuteres i løpet av dialogen, ved å anvende 
tildelingskriteriene i kunngjøringen av kontrakten eller det 
beskrivende dokumentet. Det skal angis i kunngjøringen 
av kontrakten eller det beskrivende dokumentet at dette 
behandlingsalternativet kan bli benyttet.

5.  Den offentlige oppdragsgiver skal fortsette denne 
dialogen til den kan identifisere den løsning eller de løsninger, 
om nødvendig etter å ha sammenlignet dem, som kan oppfylle 
dens behov.

6.  Etter å ha erklært at dialogen er avsluttet og informert 
deltakerne om dette, skal offentlige oppdragsgivere anmode 

dem om å innlevere sine endelige anbud på grunnlag av den 
løsning eller de løsninger som er blitt lagt fram og spesifisert 
i løpet av dialogen. Disse anbudene skal inneholde alle de 
elementer som er påkrevd og nødvendige for å gjennomføre 
prosjektet.

Disse anbudene kan klargjøres, spesifiseres og finjusteres på 
den offentlige oppdragsgivers anmodning. Slike klargjøringer, 
spesifiseringer, finjusteringer eller tilleggsopplysninger kan 
imidlertid ikke innebære endringer av de grunnleggende 
trekk ved anbudet eller anbudsinnbydelsen, ettersom slike 
endringer vil kunne være konkurransevridende eller føre til 
forskjellsbehandling.

7.  Offentlige oppdragsgivere skal vurdere de mottatte 
anbudene på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 
kunngjøringen av kontrakten eller det beskrivende dokumentet, 
og velge det økonomisk mest fordelaktige anbud i samsvar 
med artikkel 53.

På den offentlige oppdragsgivers anmodning kan den anbyder 
som blir identifisert som den som har innlevert det økonomisk 
mest fordelaktige anbud, bli bedt om å klargjøre visse aspekter 
ved anbudet eller bekrefte forpliktelser i anbudet, forutsatt at 
dette ikke fører til noen endring av vesentlige aspekter ved 
anbudet eller anbudsinnbydelsen og heller ikke medfører noen 
risiko for konkurransevridning eller forskjellsbehandling.

8.  Offentlige oppdragsgivere kan fastsette priser eller 
betalinger til deltakerne i dialogen.

Artikkel 30

Tilfeller som rettferdiggjør anvendelse av kjøp etter 
forhandling med forutgående kunngjøring av kontrakt

1.  Offentlige oppdragsgivere kan i følgende tilfeller 
tildele offentlige kontrakter ved kjøp etter forhandling etter 
kunngjøring av en kontrakt:

a) når det foreligger ugyldige anbud eller det er innlevert 
anbud som ikke kan aksepteres i henhold til nasjonale 
bestemmelser som er i samsvar med artikkel 4, 24, 
25 og 27 og kapittel VII, etter en åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse eller en konkurransedialog, i den 
grad de opprinnelige kontraktsvilkårene ikke er vesentlig 
endret.

 Offentlige oppdragsgivere kan unnlate å kunngjøre en 
kontrakt der kjøp etter forhandling omfatter alle anbydere, 
og bare disse, som oppfyller kriteriene i artikkel 45–52, 
og som i den forutgående åpne eller begrensede 
anbudskonkurransen eller konkurransedialogen har 
innlevert anbud i samsvar med de formelle kravene i 
anbudsprosedyren,

b) i unntakstilfeller, når arbeidene, innkjøpene eller tjenestene 
er av en slik art eller forbundet med slik risiko at det ikke 
kan angis noen samlet pris på forhånd,
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c) når det gjelder tjenester, blant annet tjenester i kategori 6 i 
vedlegg II A, samt intellektuelle tjenester som for eksempel 
prosjektering av bygge- og anleggsarbeider, i den grad 
tjenestene er av en slik art at kontraktsspesifikasjoner ikke 
kan fastsettes nøyaktig nok til at kontrakten kan tildeles 
gjennom valg av det beste anbud i samsvar med reglene 
for åpen eller begrenset anbudskonkurranse,

d) når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
for bygge- og anleggsarbeid som bare utføres for 
forsknings-, prøvings- eller utviklingsformål og ikke med 
det formål å sikre lønnsomhet eller dekke forsknings- og 
utviklingskostnader.

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal offentlige oppdragsgivere 
forhandle med anbydere om de innleverte anbudene for å 
tilpasse dem til kravene de har angitt i kunngjøringen av 
kontrakten, spesifikasjonene og eventuelle tilleggsdokumenter, 
og finne fram til det beste anbudet i samsvar med artikkel 53 
nr. 1.

3.  I løpet av forhandlingene skal de offentlige 
oppdragsgiverne sikre at alle anbydere behandles likt. Særlig 
skal de ikke gi opplysninger på en måte som innebærer 
forskjellsbehandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel 
i forhold til andre.

4.  Offentlige oppdragsgivere kan fastsette at kjøp etter 
forhandling skal foregå i flere faser for å redusere antallet anbud 
som det skal forhandles om, ved å anvende tildelingskriteriene 
i kunngjøringen av kontrakten eller spesifikasjonene. Det skal 
angis i kunngjøringen av kontrakten eller anbudsgrunnlaget at 
dette alternativet kan bli benyttet.

Artikkel 31

Tilfeller som rettferdiggjør anvendelse av kjøp etter 
forhandling uten kunngjøring av kontrakt

Offentlige oppdragsgivere kan i følgende tilfeller tildele 
offentlige kontrakter ved kjøp etter forhandling uten å ha 
kunngjort en kontrakt på forhånd:

1. for offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter om 
offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting,

a) dersom ingen anbud eller ingen egnede anbud eller 
ingen søknader er innlevert i forbindelse med en 
åpen eller begrenset anbudskonkurranse, forutsatt at 
de opprinnelige kontraktsvilkårene ikke er vesentlig 
endret og forutsatt at det oversendes en rapport til 
Kommisjonen dersom denne anmoder om det,

b) dersom kontrakten av tekniske eller kunstneriske 
årsaker, eller av årsaker forbundet med vern av 
eneretter, bare kan tildeles en bestemt markedsdeltaker,

c) i den grad det er absolutt nødvendig når det, av 
tvingende grunner forårsaket av begivenheter de 

offentlige oppdragsgiverne ikke har kunnet forutse, 
ikke er mulig å overholde de frister som kreves ved 
åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved kjøp 
etter forhandling med kunngjøring av en kontrakt som 
nevnt i artikkel 30. De omstendigheter som påberopes 
som tvingende grunner, må på ingen måte kunne 
tilskrives de offentlige oppdragsgivere,

2. for kontrakter om offentlige varekjøp,

a) dersom de aktuelle varene produseres utelukkende 
til forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller 
utviklingsformål; denne bestemmelse omfatter ikke 
serieproduksjon for å sikre lønnsomhet eller inntjening 
av kostnadene til forskning og utvikling,

b) for nye leveranser fra den opprinnelige leverandøren 
som har til formål enten delvis å erstatte normale 
leveranser eller installasjoner, eller å utvide 
eksisterende leveranser og installasjoner, dersom 
et skifte av leverandør ville tvinge den offentlige 
oppdragsgiver til å kjøpe utstyr med andre tekniske 
egenskaper som kan være inkompatibelt eller føre 
til uforholdsmessige tekniske vansker ved drift og 
vedlikehold; løpetiden på slike kontrakter og på stadig 
tilbakevendende kontrakter kan som hovedregel ikke 
overstige tre år,

c) for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

d) for kjøp av varer på særlig gunstige vilkår, enten fra 
en leverandør som avvikler sin forretningsvirksomhet 
eller fra bobestyrere eller avviklingsstyrer ved en 
konkurs, en frivillig gjeldsordning eller lignende 
framgangsmåte i henhold til nasjonale lover eller 
forskrifter,

3. for kontrakter om offentlig tjenesteyting, dersom den 
aktuelle kontrakten inngås etter en prosjektkonkurranse, og 
i samsvar med de regler som gjelder må tildeles vinneren 
eller en av vinnerne. I sistnevnte tilfelle skal alle vinnerne 
i konkurransen innbys til å delta i forhandlingene,

4. for offentlig bygge- og anleggskontrakter og kontrakter om 
offentlig tjenesteyting,

a) for bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som 
kommer i tillegg og som ikke var med i det opprinnelige 
prosjektforslag eller i den opprinnelige kontrakten, 
men som grunnet uforutsette omstendigheter er blitt 
nødvendige for å utføre de arbeider eller tjenester 
kontrakten omhandler, forutsatt at kontrakten tildeles 
den markedsdeltaker som utfører arbeidene eller yter 
tjenestene,

– dersom slike tilleggsarbeider eller -tjenester i 
teknisk og økonomisk henseende ikke kan atskilles 
fra den opprinnelige kontrakten uten vesentlige 
ulemper for de offentlige oppdragsgivere, 
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 eller

– dersom slike arbeider eller tjenester, til tross for at 
de kan atskilles fra den opprinnelige kontrakten, 
likevel er strengt nødvendige for at kontrakten skal 
kunne fullføres.

Den anslåtte samlede verdi av kontrakter som tildeles for 
tilleggsarbeider eller –tjenester, må imidlertid ikke overstige 
50 % av den opprinnelige kontraktens verdi,

b)  for nye bygge- og anleggsarbeider eller tjenester 
som består av en gjentakelse av tilsvarende bygge- 
og anleggsarbeider eller tjenester gitt i oppdrag 
til markedsdeltakeren som de samme offentlige 
oppdragsgivere opprinnelig har tildelt en opprinnelig 
kontrakt, forutsatt at slike bygge- og anleggsarbeider 
eller tjenester er i samsvar med et grunnprosjekt, som 
den opprinnelige kontrakten ble tildelt for gjennom en 
åpen eller begrenset anbudskonkurranse.

   Så snart det utlyses konkurranse om det første 
prosjektet, skal det opplyses om mulig bruk av denne 
framgangsmåten, og de offentlige oppdragsgivere 
skal ta hensyn til det samlede kostnadsoverslaget 
for etterfølgende arbeider ved anvendelse av 
bestemmelsene i artikkel 7.

   Denne framgangsmåten skal bare benyttes i de første 
tre årene etter at den opprinnelige kontrakten ble 
inngått.

Artikkel 32

Rammeavtaler

1.  Medlemsstatene kan gi offentlige oppdragsgivere 
mulighet til å inngå rammeavtaler.

2.  Når en rammeavtale skal inngås, skal offentlige 
oppdragsgivere følge saksbehandlingsreglene nevnt i dette 
direktiv for alle trinn fram til tildeling av kontraktene basert 
på den aktuelle rammeavtalen. Partene i rammeavtalen skal 
velges ut ved anvendelse av tildelingskriterier fastsatt i 
samsvar med artikkel 53.

Kontrakter basert på en rammeavtale skal tildeles i samsvar med 
framgangsmåtene fastsatt i nr. 3 og 4. Disse framgangsmåtene 
kan bare anvendes mellom offentlige oppdragsgivere og de 
markedsdeltakerne som opprinnelig var parter i rammeavtalen.

Ved tildeling av kontrakter basert på en rammeavtale kan 
partene ikke under noen omstendigheter foreta vesentlige 
endringer i de vilkår som er nedfelt i rammeavtalen, særlig 
ikke i tilfellet nevnt i nr. 3.

Løpetiden for en rammeavtale kan ikke overstige fire år, 
bortsett fra i særlig begrunnede unntakstilfeller, særlig gjennom 
rammeavtalens gjenstand.

Offentlige oppdragsgivere kan ikke bruke rammeavtaler på 
utilbørlig vis eller på en måte som forhindrer, begrenser eller 
vrir konkurransen.

3.  Dersom en rammeavtale blir inngått med en enkelt 
markedsdeltaker, skal kontrakter basert på den aktuelle avtalen 
tildeles innenfor de vilkår som er nedfelt i rammeavtalen.

For tildeling av slike kontrakter kan offentlige oppdragsgivere 
skriftlig konsultere den deltakende part i rammeavtalen, og om 
nødvendig anmode denne om å supplere sitt anbud.

4.  Dersom en rammeavtale blir inngått med flere 
markedsdeltakere, må de sistnevnte være minst tre i antall, i 
den grad det foreligger et tilstrekkelig antall markedsdeltakere 
til å oppfylle utvelgingskriteriene og/eller et tilstrekkelig antall 
gyldige anbud som oppfyller tildelingskriteriene.

Kontrakter basert på rammeavtaler inngått med flere 
markedsdeltakere kan tildeles enten: 

 – ved anvendelse av de vilkår som er nedfelt i rammeavtalen 
uten å gjenåpne konkurransen, eller 

 – dersom ikke alle vilkår er nedfelt i rammeavtalen, når 
partene igjen befinner seg i konkurranse på grunnlag av de 
samme og om nødvendig mer presist formulerte vilkårene, 
samt eventuelt andre vilkår som er nevnt i anbudsgrunnlaget 
for rammeavtalen, etter følgende framgangsmåte:

a) for hver kontrakt som skal tildeles skal 
offentlige oppdragsgivere skriftlig konsultere de 
markedsdeltakerne som er i stand til å gjennomføre 
kontrakten,

b) offentlige oppdragsgivere skal fastsette en frist som er 
tilstrekkelig lang til at anbud for hver enkelt kontrakt 
kan innleveres, samtidig som det tas hensyn til faktorer 
som hvor kompleks kontraktsgjenstanden er og hvor 
lang tid som er nødvendig for å sende inn anbud,

c) anbud skal innleveres skriftlig, og innholdet i dem skal 
være fortrolig fram til den fastsatte svarfristen,

d) offentlige oppdragsgivere skal tildele hver kontrakt 
til den anbyder som har innlevert det beste anbudet 
på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 
anbudsgrunnlaget for rammeavtalen.

Artikkel 33

Dynamiske innkjøpsordninger

1.  Medlemsstatene kan bestemme at offentlige oppdrags-
givere kan bruke dynamiske innkjøpsordninger.
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2.  For å innføre en dynamisk innkjøpsordning skal offentlige 
oppdragsgivere følge reglene for åpen anbudskonkurranse i 
alle trinn fram til tildelingen av kontrakter som skal inngås 
i henhold til denne ordningen. Alle anbydere som oppfyller 
utvelgingskriteriene og har innlevert et veiledende anbud 
som er i samsvar med anbudsgrunnlaget og eventuelle 
tilleggsdokumenter, skal få adgang til ordningen; veiledende 
anbud kan når som helst forbedres, forutsatt at de fortsatt 
samsvarer med anbudsgrunnlaget. Med sikte på innføring av 
ordningen og tildeling av kontrakter innenfor denne ordningen 
skal offentlige oppdragsgivere bruke utelukkende elektroniske 
midler i samsvar med artikkel 42 nr. 2–5.

3.  Med sikte på innføring av den dynamiske 
innkjøpsordningen skal offentlige oppdragsgivere: 

a) kunngjøre en kontrakt der det går klart fram at det dreier 
seg om en dynamisk innkjøpsordning,

b) angi i anbudsgrunnlaget blant annet hvilken type innkjøp 
som skal omfattes av ordningen, samt alle nødvendige 
opplysninger om innkjøpsordningen, de elektroniske midler 
som benyttes, og tekniske ordninger og spesifikasjoner for 
tilkopling,

c) tilby elektronisk, ved kunngjøringen av kontrakten og fram 
til ordningen utløper, ubegrenset, direkte og full adgang til 
anbudsgrunnlaget og til eventuelle tilleggsdokumenter, og 
skal i kunngjøringen av kontrakten angi Internett-adressen 
der disse dokumentene kan finnes.

4.  Offentlige oppdragsgivere skal i hele tidsrommet for 
den dynamiske innkjøpsordningen gi enhver markedsdeltaker 
mulighet til å innlevere et veiledende anbud og til å få 
tilgang til ordningen på vilkårene nevnt i nr. 2. De skal 
fullføre evalueringen innen høyst 15 dager fra den dato det 
veiledende anbudet ble innlevert. De kan imidlertid forlenge 
evalueringsperioden, forutsatt at de i mellomtiden ikke utlyser 
noen konkurranse.

Den offentlige oppdragsgiver skal snarest mulig underrette 
anbyderen nevnt i første ledd om vedkommende er gitt tilgang 
til den dynamiske innkjøpsordningen, eller om vedkommendes 
veiledende anbud er avvist.

5.  For hver enkelt kontrakt skal det utlyses en konkurranse. 
Før konkurransen utlyses skal offentlige oppdragsgivere 
offentliggjøre en forenklet kunngjøring av kontrakten som, i 
samsvar med nr. 4, innbyr alle interesserte markedsdeltakere 
til å innlevere et veiledende anbud innen en frist på minst 15 
dager fra den dato da den forenklede kunngjøringen ble sendt 
ut. Offentlige oppdragsgivere kan ikke utlyse konkurransen før 

de har fullført evalueringen av alle veiledende anbud de har 
mottatt innen denne fristen.

6.  Offentlige oppdragsgivere skal innby alle anbydere som 
er gitt tilgang til ordningen, til å innlevere et anbud for hver 
enkelt kontrakt som skal tildeles innenfor ordningen. I den 
forbindelse skal de fastsette en frist for innlevering av anbud.

De skal tildele kontrakten til den anbyder som har innlevert 
det beste anbudet, på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 
kunngjøringen av kontrakten for innføring av den dynamiske 
innkjøpsordningen. Disse kriteriene kan eventuelt formuleres 
mer presist i innbydelsen nevnt i første ledd.

7.  En dynamisk innkjøpsordning kan ikke vare lenger enn 
fire år, unntatt i særlige begrunnede tilfeller.

Offentlige oppdragsgivere kan ikke bruke denne ordningen til 
å hindre, begrense eller vri konkurransen.

Ingen gebyrer kan pålegges berørte markedsdeltakere eller 
parter i ordningen.

Artikkel 34

Offentlige bygge- og anleggskontrakter: særlige regler for 
sosiale boliger

Når det gjelder offentlige kontrakter om prosjektering og 
oppføring av sosiale boliger som på grunn av arbeidets 
størrelse og kompleksitet samt arbeidenes antatte varighet, 
krever at planleggingen fra starten av blir utarbeidet i nært 
samarbeid i en arbeidsgruppe som omfatter representanter fra 
offentlige oppdragsgivere, sakkyndige og entreprenøren som 
skal ha ansvaret for å utføre arbeidene, kan det vedtas en særlig 
framgangsmåte for tildeling for å velge den entreprenøren som 
egner seg best til å delta i gruppen.

I kunngjøringen av kontrakten skal offentlige oppdragsgivere 
særlig gi en mest mulig nøyaktig beskrivelse av arbeidene 
som skal utføres, slik at berørte entreprenører kan danne 
seg et realistisk bilde av prosjektet. Videre skal offentlige 
oppdragsgivere, i samsvar med kriteriene for kvalitativ 
utvelging nevnt i artikkel 45–52, oppgi i kunngjøringen 
hvilke personlige, tekniske, økonomiske og finansielle vilkår 
kandidatene må oppfylle.

Dersom en slik framgangsmåte er vedtatt, skal offentlige 
oppdragsgivere anvende artikkel 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 
og 45–52.
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KAPITTEL VI

Regler for offentliggjøring og innsyn

Av s n i t t  1

Offentliggjøring av kunngjøringer

Artikkel 35

Kunngjøringer

1.  Offentlige oppdragsgivere skal informere om følgende 
ved hjelp av en veiledende kunngjøring som offentliggjøres 
av Kommisjonen eller av dem selv i deres «kjøperprofil», som 
omtalt i vedlegg VIII nr. 2 bokstav b):

a) for varekjøp, anslått samlet verdi av kontrakter eller 
rammeavtaler etter vareområde som de har til hensikt å 
tildele i løpet av de neste tolv måneder, der samlet anslått 
verdi er minst 750 000 euro, samtidig som det tas hensyn 
til artikkel 7 og artikkel 9.

Varegruppen skal fastsettes av offentlige oppdragsgivere 
med henvisning til CPV-nomenklaturen,

b) for tjenesteyting, anslått samlet verdi av kontrakter eller 
rammeavtaler i hver av tjenestekategoriene i hver av 
kategoriene oppført i vedlegg II A som de har til hensikt 
å tildele i løpet av de neste tolv måneder, og der en slik 
anslått samlet verdi er minst 750 000 euro, samtidig som 
det tas hensyn til artikkel 7 og artikkel 9,

c) for bygge- og anleggsarbeid, de grunnleggende egenskaper 
ved bygge- og anleggskontrakter eller rammeavtaler som 
de har til hensikt å tildele, og som har en anslått verdi på 
minst terskelverdien angitt i artikkel 7, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i artikkel 9.

Kunngjøringer nevnt i bokstav a) og b) skal oversendes 
Kommisjonen eller offentliggjøres i kjøperprofilen snarest 
mulig etter at budsjettåret har begynt.

Kunngjøringer angitt i bokstav c) skal oversendes Kommisjonen 
eller offentliggjøres i kjøperprofilen snarest mulig etter at 
det er besluttet å godkjenne planleggingen av bygge- og 
anleggskontraktene eller rammeavtalene som offentlige 
oppdragsgivere har til hensikt å tildele.

Offentlige oppdragsgivere som offentliggjør en veiledende 
kunngjøring i sin kjøperprofil, skal elektronisk oversende 
Kommisjonen en kunngjøring av offentliggjøringen av den 
veiledende kunngjøringen i en kjøperprofil, i det format 
og etter de detaljerte framgangsmåtene for slik elektronisk 
overføring av kunngjøringer som er angitt i vedlegg VIII nr. 3.

Offentliggjøring av kunngjøringene nevnt i bokstav a), b) og c) 
er obligatorisk bare dersom offentlige oppdragsgivere benytter 
seg av muligheten til å forkorte fristene for mottak av anbud 
som fastsatt i artikkel 38 nr. 4.

Dette nummer får ikke anvendelse på kjøp etter forhandling 
uten forutgående kunngjøring av en kontrakt.

2.  Offentlige oppdragsgivere som ønsker å tildele en 
offentlig kontrakt eller en rammeavtale ved åpen eller begrenset 
anbudskonkurranse, eller, på de vilkår som er fastsatt i artikkel 
30, ved kjøp etter forhandling med kunngjøring av en kontrakt 
eller, på vilkårene fastsatt i artikkel 29, en konkurransedialog, 
skal opplyse om dette ved hjelp av en kunngjøring av en 
kontrakt.

3.  Offentlige oppdragsgivere som ønsker å innføre en 
dynamisk innkjøpsordning, skal opplyse om dette ved hjelp av 
en kunngjøring av en kontrakt.

Offentlige oppdragsgivere som ønsker å tildele en kontrakt 
basert på en dynamisk innkjøpsordning, skal gjøre dette kjent 
ved hjelp av en forenklet kunngjøring av en kontrakt.

4.  Offentlige oppdragsgivere som har tildelt en offentlig 
kontrakt eller inngått en rammeavtale, skal sende en 
kunngjøring av resultatene av framgangsmåten ved tildeling 
innen 48 dager etter tildelingen av kontrakten eller inngåelsen 
av rammeavtalen.

For rammeavtaler som inngås i samsvar med artikkel 32, 
er ikke offentlige oppdragsgivere forpliktet til å sende en 
kunngjøring av resultatene av tildelingen for hver enkelt 
kontrakt som bygger på denne avtalen.

Offentlige oppdragsgivere skal sende en kunngjøring av 
resultatet av tildelingen av kontrakter basert på en dynamisk 
innkjøpsordning innen 48 dager etter tildelingen av hver 
kontrakt. De kan imidlertid sende slike kunngjøringer 
gruppevis for hvert kvartal. I så fall skal de sende de grupperte 
kunngjøringene innen 48 dager etter utgangen av hvert kvartal.

Når det gjelder offentlige kontrakter om yting av tjenester 
som er oppført på listen i vedlegg II B, skal offentlige 
oppdragsgivere i kunngjøringen angi om de gir samtykke til 
offentliggjøring. I samsvar med framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 77 nr. 2, skal Kommisjonen for slike tjenestekontrakter 
fastsette regler for hvordan statistiske rapporter på grunnlag av 
slike kunngjøringer skal utarbeides og offentliggjøres.

Enkelte opplysninger om kontraktstildeling eller inngåelse 
av rammeavtaler trenger ikke å offentliggjøres dersom dette 
ville være til hinder for håndheving av loven eller på annen 
måte være i strid med allmennhetens interesse, til skade for 
bestemte offentlige eller private markedsdeltakeres rettslige 
forretningsinteresser eller hindre rettferdig konkurranse 
mellom disse.

Artikkel 36

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer

1.  Kunngjøringer skal inneholde opplysningene nevnt 
i vedlegg VII A, og eventuelle andre opplysninger som 
den offentlige oppdragsgiver anser som nyttige, i formatet 
til standardskjemaene vedtatt av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2.
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2.  Kunngjøringer som offentlige oppdragsgivere oversender 
Kommisjonen, skal sendes enten elektronisk i samsvar med 
det format og de framgangsmåter for overføring som er 
angitt i vedlegg VIII nr. 3, eller på annen måte. Dersom 
hurtigbehandlingen omhandlet i artikkel 38 nr. 8 skal benyttes, 
må kunngjøringer sendes enten med telefaks eller elektronisk, i 
samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring som 
er angitt i vedlegg VIII nr. 3.

Kunngjøringer skal offentliggjøres i samsvar med de tekniske 
kjennetegn for offentliggjøring angitt i vedlegg VIII nr. 1 
bokstav a) og b).

3.  Kunngjøringer som utarbeides og overføres elektronisk i 
samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring som 
er angitt i vedlegg VIII nr. 3, skal offentliggjøres høyst fem 
dager etter at de er sendt.

Kunngjøringer som ikke overføres elektronisk i samsvar med 
formatet og framgangsmåtene for overføring som er angitt i 
vedlegg VIII nr. 3, skal offentliggjøres senest tolv dager etter at 
de er sendt, eller i forbindelse med hurtigbehandlingen nevnt i 
artikkel 38 nr. 8, høyst fem dager etter at de er sendt.

4.  Kontrakter skal kunngjøres i sin helhet på et av 
fellesskapets offisielle språk, som velges av den offentlige 
oppdragsgiver, og bare denne opprinnelige språkversjonen 
har gyldighet. Det skal offentliggjøres et sammendrag av de 
vesentlige elementer i hver kunngjøring på de andre offisielle 
språkene.

Kostnadene i forbindelse med Kommisjonens offentliggjøring 
av slike kunngjøringer skal dekkes av Fellesskapet.

5.  Kunngjøringer og innholdet i dem skal ikke offentliggjøres 
på nasjonalt plan før den dato de oversendes Kommisjonen.

Kunngjøringer som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal 
ikke inneholde andre opplysninger enn dem som er med i 
kunngjøringene som er oversendt Kommisjonen eller som 
offentliggjøres i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 35 nr. 1 
første ledd, og skal inneholde datoen da kunngjøringen ble 
oversendt Kommisjonen eller offentliggjort i kjøperprofilen.

Veiledende kunngjøringer skal ikke offentliggjøres i en 
kjøperprofil før kunngjøringen av offentliggjøring i denne 
formen oversendes Kommisjonen, og skal inneholde datoen 
for denne oversendingen.

6.  Innholdet i kunngjøringer som ikke oversendes 
elektronisk i samsvar med formatet og framgangsmåtene for 
overføring angitt i vedlegg VIII nr. 3, skal begrenses til om lag 
650 ord.

7.  Offentlige oppdragsgivere må kunne dokumentere 
datoene for oversending av kunngjøringer.

8.  Kommisjonen skal gi den offentlige oppdragsgiver en 
bekreftelse på offentliggjøring av de innsendte opplysningene, 
med angivelse av datoen for offentliggjøringen. En slik 
bekreftelse skal anses som dokumentasjon på offentliggjøring.

Artikkel 37

Frivillig offentliggjøring

Offentlige oppdragsgivere kan i samsvar med artikkel 36 
offentliggjøre kunngjøringer av offentlige kontrakter som ikke 
omfattes av kravene om offentliggjøring som er fastsatt i dette 
direktiv.

Av s n i t t  2

Frister

Artikkel 38

Frister for mottak av anmodninger om deltakelse og for 
mottak av anbud

1.  Når offentlige oppdragsgivere fastsetter frister for 
mottak av anbud og anmodninger om deltakelse, skal de ta 
særlig hensyn til kontraktens kompleksitet og den tid som er 
nødvendig for å utarbeide anbud, uten at minstefristene fastsatt 
i denne artikkel berøres.

2.  Ved åpne anbudskonkurranser skal fristen for mottak av 
anbud være minst 52 dager fra datoen da kunngjøringen av 
kontrakten ble sendt.

3.  Ved begrensede anbudskonkurranser, kjøp etter 
forhandling med kunngjøring av en kontrakt, som nevnt i 
artikkel 30, og konkurransedialog: 

a) skal fristen for mottak av anmodninger om å delta være 
minst 37 dager fra den dato kunngjøringen av kontrakten 
ble sendt, og

b) ved begrensede anbudskonkurranser skal fristen for 
mottak av anbud være minst 40 dager fra den dato 
anbudsinnbydelsen ble sendt.

4.  Når offentlige oppdragsgivere har offentliggjort en 
veiledende kunngjøring, kan minstefristen for mottak av anbud 
i henhold til nr. 2 og nr. 3 bokstav b) som hovedregel forkortes 
til 36 dager, men ikke under noen omstendighet til mindre enn 
22 dager.

Fristen skal i åpne anbudskonkurranser løpe fra den dato 
kunngjøringen av kontrakten ble sendt, og i begrensede 
anbudskonkurranser fra den dato anbudsinnbydelsen ble sendt.

Den forkortede fristen nevnt i første ledd tillates under 
forutsetning av at den veiledende kunngjøringen inneholder 
alle opplysningene som skal tas med i kunngjøringen av 
kontrakten i henhold til vedlegg VII A, i den grad disse 
opplysningene er tilgjengelige på det tidspunkt kunngjøringen 
ble offentliggjort, og at den veiledende kunngjøringen ble 
sendt til offentliggjøring mellom 52 dager og 12 måneder før 
den dato kunngjøringen av kontrakten ble sendt.
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5.  Dersom kunngjøringer utarbeides og overføres 
elektronisk i samsvar med formatet og framgangsmåtene 
for overføring angitt i vedlegg VIII nr. 3, kan fristene i åpne 
anbudskonkurranser for mottak av anbud nevnt i nr. 2 og 4, og 
fristen for mottak av anmodning om deltakelse nevnt i nr. 3 
bokstav a) i begrensede anbudskonkurranser og ved kjøp etter 
forhandling samt i konkurransedialog, forkortes med sju dager.

6.  Fristene for mottak av anbud nevnt i nr. 2 og nr. 3 
bokstav b), kan reduseres med fem dager dersom den offentlige 
oppdragsgiver gir ubegrenset og full direkte elektronisk 
tilgang til anbudsgrunnlaget og til alle tilleggsdokumenter 
fra kunngjøringsdatoen i samsvar med vedlegg VIII, og med 
angivelse i kunngjøringsteksten av Internett-adressen der 
denne dokumentasjonen er tilgjengelig.

Denne forkortelsen kan komme i tillegg til den som er nevnt 
i nr. 5.

7.  Dersom anbudsgrunnlaget og tilleggsdokumentene eller 
-opplysningene, uansett årsak og selv om det er anmodet 
om dem i god tid, ikke framlegges innen de frister som er 
fastsatt i artikkel 39 og artikkel 40, eller dersom anbud bare 
kan innleveres etter et besøk eller en besiktigelse på stedet 
av tilleggsdokumenter til anbudsgrunnlaget, skal fristene for 
mottak av anbud forlenges slik at alle berørte markedsdeltakere 
kan få kjennskap til alle opplysninger som er nødvendige for å 
utarbeide et anbud.

8.  Ved begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter 
forhandling med kunngjøring av en kontrakt som nevnt i 
artikkel 30, og der tidsnød gjør det praktisk umulig å overholde 
fristene fastsatt i denne artikkel, kan offentlige oppdragsgivere 
fastsette: 

a) en frist for mottak av anmodninger om å delta som ikke 
kan være kortere enn 15 dager fra den dato kunngjøringen 
av kontrakten ble sendt, eller kortere enn 10 dager 
dersom kunngjøringen ble sendt elektronisk, i samsvar 
med formatet og framgangsmåten for sending av slike 
kunngjøringer som er angitt i vedlegg VIII nr. 3,

b) og, når det gjelder begrenset anbudskonkurranse, en frist 
for mottak av anbud, som ikke skal være kortere enn 
10 dager fra datoen da anbudsinnbydelsen ble sendt.

Artikkel 39

Åpne anbudskonkurranser: anbudsgrunnlag, 
tilleggsdokumenter og tilleggsopplysninger

1.  I åpne anbudskonkurranser der offentlige oppdragsgivere 
ikke gir ubegrenset og full direkte elektronisk tilgang i 
samsvar med artikkel 38 nr. 6, til anbudsgrunnlaget og 
eventuelle tilleggsdokumenter, skal anbudsgrunnlaget og 
tilleggsdokumentene sendes til markedsdeltakerne innen seks 
dager fra mottak av anmodningen om å delta, forutsatt at 

anmodningen ble framsatt i god tid før fristen for innlevering 
av anbud.

2.  Dersom det i tide er anmodet om det, skal offentlige 
oppdragsgivere eller vedkommende etater oversende 
tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget samt eventuelle 
tilleggsdokumenter senest seks dager innen den fastsatte 
fristen for mottak av anbud.

Av s n i t t  3

Opplysningenes innhold og overføringsmetode

Artikkel 40

Innbydelser til å innlevere anbud, delta i dialogen eller 
forhandle

1.  Ved begrensede anbudskonkurranser, konkurransedialoger 
og kjøp etter forhandling med kunngjøring av en kontrakt som 
definert i artikkel 30, skal offentlige oppdragsgivere samtidig 
og skriftlig innby utvalgte kandidater til å innlevere anbud eller 
forhandle, eller, i tilfelle av en konkurransedialog, til å ta del i 
dialogen.

2.  Innbydelsen til kandidatene skal inneholde: 

- enten et eksemplar av anbudsgrunnlaget eller 
av det beskrivende dokumentet samt eventuelle 
tilleggsdokumenter, 

- eller en henvisning til hvor kandidatene kan få tilgang 
til anbudsgrunnlaget og de andre dokumentene nevnt i 
første strekpunkt, dersom de er gjort direkte tilgjengelig 
elektronisk i samsvar med artikkel 38 nr. 6.

3.  Dersom et annet foretak enn den offentlige oppdragsgiver 
som er ansvarlig for framgangsmåten for tildeling, oppbevarer 
anbudsgrunnlaget, det beskrivende dokumentet og/eller 
eventuelle tilleggsdokumenter, skal innbydelsen angi adressen 
der det kan anmodes om anbudsgrunnlaget, det beskrivende 
dokumentet og tilleggsdokumentene, og eventuelt fristen for 
anmodning om disse dokumentene, samt beløpet som skal 
betales for dem og eventuelle betalingsvilkår. Vedkommende 
etat skal sende denne dokumentasjonen til markedsdeltakeren 
umiddelbart etter mottak av anmodningen.

4.  Tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget, det 
beskrivende dokumentet eller tilleggsdokumentene skal sendes 
av den offentlige oppdragsgiver eller vedkommende etat senest 
seks dager før den endelige fristen som er fastsatt for mottak 
av anbud, forutsatt at det er anmodet om dette i god tid. Ved 
en begrenset anbudskonkurranse eller en hurtigbehandling er 
denne fristen fire dager.

5.  I tillegg må innbydelsen til å innlevere et anbud, til å 
delta i dialogen eller til å forhandle minst inneholde følgende:

a) en henvisning til den kunngjorte kontrakten,
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b) fristen for mottak av anbud, adressen anbudene skal sendes 
til og på hvilke(t) språk anbudene skal være utarbeidet,

c) når det gjelder konkurransedialog, den fastsatte dato og 
adresse for innledning av samråd, og hvilke(t) språk som 
skal benyttes,

d) en henvisning til eventuelle dokumenter som skal vedlegges, 
enten for å underbygge de verifiserbare erklæringer gitt av 
anbyderen i samsvar med artikkel 44, eller for å supplere 
opplysningene nevnt i samme artikkel, på de vilkår som er 
fastsatt i artikkel 47 og 48, 

e) vektingen av kriteriene for tildeling av kontrakten eller 
eventuelt prioritert rekkefølge for disse kriteriene, dersom 
disse opplysningene ikke er gitt i kunngjøringen av 
kontrakten, anbudsgrunnlaget eller det beskrivende 
dokumentet.

Når det gjelder kontrakter tildelt i samsvar med reglene 
fastsatt i artikkel 29, skal imidlertid opplysningene nevnt i 
bokstav b) ikke inngå i innbydelsen til å delta i dialogen, men 
i anbudsinnbydelsen.

Artikkel 41

Underretning av kandidater og anbydere

1.  Offentlige oppdragsgivere skal så snart som mulig 
underrette kandidater og anbydere om beslutninger som treffes 
vedrørende inngåelse av en rammeavtale, tildeling av kontrakt 
eller adgang til en dynamisk innkjøpsordning, herunder en 
begrunnelse for en eventuell beslutning om ikke å inngå 
en rammeavtale eller tildele en kontrakt som det er utlyst 
konkurranse for, eller for ikke å gjenoppta anbudsprosedyren 
eller ikke innføre en dynamisk innkjøpsordning; og slik 
informasjon skal gis skriftlig når offentlige oppdragsgivere 
anmodes om det.

2.  Offentlige oppdragsgivere skal på anmodning fra den 
berørte part snarest mulig underrette: 

- enhver avvist kandidat om grunnene for avslaget av 
søknaden,

- enhver avvist anbyder om grunnene for avvisningen av 
anbudet, herunder i tilfeller som nevnt i artikkel 23 nr. 4 og 
5, grunnene for beslutningen om manglende samsvar eller 
beslutningen om at arbeidene, varene eller tjenestene ikke 
oppfyller ytelses- eller funksjonskravene, 

- enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 
egenskapene og de relative fordelene ved det valgte 
anbudet samt navnet på antatt anbyder, eller på partene i 
rammeavtalen.

Tiden det tar å gjøre dette, skal ikke under noen omstendighet 
overstige 15 dager fra mottak av den skriftlige anmodningen.

3.  Offentlige oppdragsgivere kan imidlertid beslutte å holde 
tilbake visse opplysninger som nevnt i nr. 1 vedrørende 
kontraktstildelingen, inngåelse av rammeavtaler eller adgang 
til en dynamisk innkjøpsordning dersom offentliggjøring av 
slike opplysninger ville være til hinder for håndheving av 
loven eller på annen måte være i strid med allmennhetens 
interesse, til skade for bestemte offentlige eller private 
markedsdeltakeres rettslige forretningsinteresser eller hindre 
rettferdig konkurranse mellom disse.

Av s n i t t  4

Kommunikasjon

Artikkel 42

Regler for kommunikasjon

1.  All kommunikasjon og informasjonsutveksling nevnt 
i denne avdeling kan skje per post, per telefaks, elektronisk 
i samsvar med nr. 4 og 5, per telefon i de tilfeller og 
omstendigheter som er angitt i nr. 6, eller ved en kombinasjon 
av disse, etter den offentlige oppdragsgivers valg.

2.  De valgte kommunikasjonsmidlene skal være allment 
tilgjengelige og ikke være begrensende for markedsdeltakernes 
adgang til anbudsprosedyren.

3.  Kommunikasjon og utveksling og lagring av opplysninger 
skal skje på en slik måte at dataintegriteten sikres og at 
fortrolighet med hensyn til anbud og anmodninger om deltakelse 
bevares, samt at offentlige oppdragsgivere undersøker 
innholdet i anbudene og anmodningene om deltakelse først 
etter utløpet av fristen som er satt for innlevering av disse.

4.  De verktøy som skal benyttes ved elektronisk 
kommunikasjon, samt deres tekniske egenskaper, skal være 
ikke-diskriminerende, allment tilgjengelige og virke sammen 
med informasjons- og kommunikasjonsteknologiprodukter i 
alminnelig bruk.

5.  Følgende regler får anvendelse på innretninger for 
elektronisk overføring og mottak av anbud og for innretninger 
for elektronisk mottak av anmodninger om deltakelse:

a) opplysninger vedrørende spesifikasjonene som er 
nødvendige for elektronisk innlevering av anbud og 
anmodninger om deltakelse, herunder kryptering, skal være 
tilgjengelige for berørte parter. Videre skal innretningene 
for elektronisk mottak av anbud og anmodninger om 
deltakelse være i samsvar med kravene i vedlegg X,

b) medlemsstatene kan, i henhold til artikkel 5 i 
direktiv 1999/93/EF, kreve at elektroniske anbud ledsages 
av en avansert elektronisk signatur i samsvar med nr. 1 i 
nevnte direktiv,
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c) medlemsstatene kan innføre eller opprettholde frivillige 
akkrediteringsordninger med sikte på å forbedre nivået på 
sertifiseringstjenester for disse innretningene,

d) anbydere eller kandidater skal innen utløpet av fristen som 
er fastsatt for innlevering av anbud eller anmodninger om 
deltakelse, forplikte seg til å oversende de dokumenter, 
attester og deklarasjoner som er nevnt i artikkel 45–50 og 
artikkel 52 dersom disse ikke foreligger i elektronisk form.

6.  Følgende regler får anvendelse på overføring av 
anmodninger om deltakelse:

a) anmodninger om deltakelse i framgangsmåter ved tildeling 
av offentlige kontrakter kan framsettes skriftlig eller per 
telefon,

b) dersom anmodninger om deltakelse skjer per telefon, skal 
det sendes en skriftlig bekreftelse før utløpet av fristen som 
er fastsatt for mottak,

c) offentlige oppdragsgivere kan kreve at anmodninger om 
deltakelse framsatt per telefaks skal bekreftes per post eller 
med elektroniske midler, dersom dette er nødvendig som 
rettslig bevis. Ethvert slik krav, sammen med fristen for 
innsending av bekreftelse med post eller med elektroniske 
midler, må være fastsatt av den offentlige oppdragsgiver i 
kunngjøringen av kontrakten.

Av s n i t t  5

Rapporter

Artikkel 43

Rapportenes innhold

For hver kontrakt, rammeavtale og hver innføring av en 
dynamisk innkjøpsordning skal offentlige oppdragsgivere 
utarbeide en skriftlig rapport som minst skal inneholde 
følgende:

a) den offentlige oppdragsgivers navn og adresse, samt 
kontraktens, rammeavtalens eller den dynamiske 
innkjøpsordningens gjenstand og verdi,

b) navnene på de utvalgte kandidater og antatte anbydere, 
samt grunnene til at de ble valgt,

c) navnene på avviste kandidater og anbydere, samt grunnene 
til at de ble avvist,

d) grunnene til avvisning av anbud som anses for å være 
unormalt lave,

e) navnet på den antatte anbyder og grunnene til at dette 
anbud er valgt og, dersom dette er kjent, hvilken andel av 
kontrakten eller rammeavtalen som den antatte anbyder har 
til hensikt å overdra til tredjemann,

f) ved kjøp etter forhandling, de forhold nevnt i artikkel 30 og 
31 som berettiger bruken av disse framgangsmåtene,

g) ved konkurransedialog, omstendighetene nevnt i artikkel 29 
som berettiger bruken av denne framgangsmåten,

h) om nødvendig, grunnene til at den offentlige oppdragsgiver 
har bestemt at det ikke skal tildeles noen kontrakt eller 
rammeavtale eller innføres noen dynamisk innkjøpsordning.

Offentlige oppdragsgivere skal treffe hensiktsmessige tiltak 
for å dokumentere forløpet av tildelingen som gjennomføres 
elektronisk.

Rapporten eller dens hovedpunkter skal på anmodning 
oversendes Kommisjonen.

KAPITTEL VII

Framgangsmåtens forløp

Av s n i t t  1

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 44

Etterprøving av egnethet og utvelging av deltakere, samt 
tildeling av kontrakter

1.  Kontrakter skal tildeles på grunnlag av kriteriene 
fastsatt i artikkel 53 og 55, samtidig som det tas hensyn til 
artikkel 24, etter at egnetheten til de markedsdeltakere som 
ikke er utelukket i henhold til artikkel 45 og 46, er blitt vurdert 
av offentlige oppdragsgivere i samsvar med kriteriene for 
økonomisk og finansiell evne, for faglig og teknisk kunnskap 
eller evne som nevnt i artikkel 47–52, og eventuelt i samsvar 
med de ikke-diskriminerende regler og kriterier nevnt i nr. 3.

2.  Offentlige oppdragsgivere kan kreve at kandidater og 
anbydere oppfyller minstenivåer for kapasitet i samsvar med 
artikkel 47 og 48.

Omfanget av opplysningene nevnt i artikkel 47 og 48 og 
minstenivåene for kapasitet som kreves for en bestemt kontrakt, 
må stå i samsvar med, og i forhold til, kontraktsgjenstanden.

Disse minstenivåene skal angis i kunngjøringen av kontrakten.

3.  Ved begrensede anbudskonkurranser, kjøp etter 
forhandling med kunngjøring av en kontrakt og i 
konkurransedialogen kan offentlige oppdragsgivere begrense 
antallet egnede kandidater som de vil innby til å levere anbud, 
til å forhandle eller til å avholde en dialog med, forutsatt at et 
tilstrekkelig antall egnede kandidater er tilgjengelig. Offentlige 
oppdragsgivere skal angi i kunngjøringen av kontrakten hvilke 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler de vil 
anvende, det minste antallet og, der dette er hensiktsmessig, 
det største antallet kandidater de vil innby.
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Ved en begrenset anbudskonkurranse skal det minste antallet 
være fem. Ved kjøp etter forhandling med kunngjøring av en 
kontrakt og ved konkurransedialog skal det minste antallet 
være tre. Under enhver omstendighet skal antallet kandidater 
som innbys være stort nok til å sikre reell konkurranse.

Offentlige oppdragsgivere skal innby et antall kandidater 
som minst er like høyt som det minsteantall som er fastsatt 
på forhånd. Dersom antallet kandidater som oppfyller 
utvelgingskriteriene og minstenivåene for kapasitet er lavere 
enn minsteantallet nevnt foran, kan offentlige oppdragsgivere 
fortsette framgangsmåten ved å innby kandidaten(e) med 
den nødvendige kapasitet. I forbindelse med den samme 
framgangsmåten kan offentlige oppdragsgivere ikke inkludere 
andre markedsdeltakere som ikke anmodet om deltakelse, eller 
kandidater som ikke har den nødvendige kapasitet.

4.  Dersom offentlige oppdragsgivere benytter seg av 
muligheten til å redusere antallet løsninger som skal diskuteres 
eller antallet anbydere som det skal forhandles med, som 
fastsatt i artikkel 29 nr. 4 og artikkel 30 nr. 4, skal de gjøre 
dette ved å anvende tildelingskriteriene i kunngjøringen 
av kontrakten, i spesifikasjonene eller i det beskrivende 
dokumentet. Antallet som til slutt blir stående igjen, skal 
sikre reell konkurranse i den grad det er et tilstrekkelig antall 
løsninger eller egnede kandidater.

Av s n i t t  2

Kriterier for kvalitativ utvelging

Artikkel 45

Kandidatens eller anbyderens personlige situasjon

1.  Dersom en offentlig oppdragsgiver får kjennskap til at en 
kandidat eller anbyder er dømt ved en endelig dom for en eller 
flere av følgende grunner, skal den utelukke vedkommende 
fra deltakelse i framgangsmåten ved tildeling av en offentlig 
kontrakt:

a) deltakelse i en kriminell organisasjon, som definert i 
artikkel 2 nr. 1 i Rådets felles handling 98/733/JIS(1),

b) korrupsjon, som definert i henholdsvis artikkel 3 i 
rådsrettsakt av 26. mai 1997(2) og artikkel 3 nr. 1 i Rådets 
felles handling 98/742/JIS(3),

c) bedrageri som definert i artikkel 1 i Konvensjonen om vern 
av De europeiske fellesskaps finansielle interesser(4),

d) hvitvasking av penger, som definert i artikkel 1 i 
rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å 
hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av 
penger(5).

Medlemsstatene skal angi, i samsvar med nasjonal lovgivning 
og under henvisning til Fellesskapets regelverk, vilkårene for 
gjennomføring av dette nummer.

(1) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
(2) EFT C 195 av 25.6.1997, s. 1.
(3) EFT L 358 av 31.12.1998, s. 2.
(4) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48.
(5) EFT L 166 av 28.6.1991, s. 77. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/97/EF av 4. desember 2001 (EFT L 344 av 28.12.2001,  
s. 76).

De kan fastsette unntak fra kravet nevnt i første ledd ut fra 
tvingende allmenne hensyn.

Ved anvendelse av dette ledd skal offentlige oppdragsgivere, 
der dette er hensiktsmessig, anmode kandidater eller anbydere 
om å framlegge de dokumenter som er nevnt i nr. 3 og 
kan, dersom de er i tvil om den personlige situasjonen 
til slike kandidater eller anbydere, også henvende seg til 
vedkommende myndigheter for å få alle opplysninger som 
de måtte anse som nødvendige vedrørende den personlige 
situasjonen til de aktuelle kandidater eller anbydere. Dersom 
disse opplysningene vedrører en kandidat eller anbyder som 
er etablert i en annen stat enn staten til den offentlige 
oppdragsgiver, kan den offentlige oppdragsgiveren søke 
samarbeid med vedkommende myndigheter. Under henvisning 
til den nasjonale lovgivningen til de medlemsstater der 
kandidatene eller anbyderne er etablert, skal slike forespørsler 
være knyttet til juridiske og/eller fysiske personer, herunder 
eventuelt foretaksledere og personer som er bemyndiget 
til å representere, treffe beslutninger om eller kontrollere 
kandidaten eller anbyderen.

2.  Enhver markedsdeltaker kan utelukkes fra deltakelse i en 
kontrakt dersom vedkommende:

a) er konkurs eller under avvikling, er under tvangsakkord 
eller frivillig gjeldsordning, har innstilt sin virksomhet 
eller befinner seg i en lignende situasjon som følge av 
en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og 
forskrifter,

b) er gjenstand for konkursbehandling, tvangsavvikling eller 
tvangsakkord, eller for frivillig gjeldsordning eller enhver 
annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og 
forskrifter,

c) er kjent skyldig ved en rettskraftig dom, i samsvar med 
vedkommende stats lovbestemmelser, i en overtredelse 
som angår den yrkesmessige vandel,

d) i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlig yrkesmessig 
forsømmelse påvist med metoder som de offentlige 
oppdragsgivere kan forsvare,

e) ikke har oppfylt sine forpliktelser om innbetaling av 
trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat 
der markedsdeltakeren er etablert eller i den offentlige 
oppdragsgiverens hjemstat,

f) ikke har oppfylt sine forpliktelser til innbetaling av skatter 
og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat 
hvor markedsdeltakeren er etablert eller i den offentlige 
oppdragsgiverens hjemstat,
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g) har gjort seg skyldig i grov fordreining av de opplysninger 
som kreves i henhold til dette avsnitt, eller har unnlatt å gi 
slike opplysninger.

Medlemsstatene skal angi, i samsvar med nasjonal lovgivning 
og under henvisning til Fellesskapets regelverk, vilkårene for 
gjennomføring av dette nummer.

3.  Offentlige oppdragsgivere skal godta følgende som 
fyllestgjørende bevis for at ikke noen av tilfellene som er 
angitt i nr. 1 eller nr. 2 bokstav a), b), c), e) eller f) gjelder for 
markedsdeltakeren:

a) når det gjelder nr. 1 og nr. 2 bokstav a), b) og c), at det 
legges fram et utdrag fra strafferegistret eller, i mangel av 
dette, et tilsvarende dokument utstedt av vedkommende 
retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller denne 
personens seneste oppholdsstat, som viser at disse kravene 
er oppfylt.

b) når det gjelder nr. 2 bokstav e) og f), en attest utstedt av 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

Dersom den berørte medlemsstat ikke utsteder slike dokumenter 
eller attester, eller dersom disse ikke omfatter alle tilfellene 
nevnt i nr. 1 og nr. 2 bokstav a), b) og c), kan de erstattes av 
en erklæring under ed eller, i medlemsstater der det ikke avgis 
slik erklæring under ed, en forsikring på ære og samvittighet 
avgitt av den berørte person overfor vedkommende retts- 
eller forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller et 
vedkommende bransjeorgan i hjemstaten eller denne personens 
seneste oppholdsstat.

4.  Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter og 
organer som er kvalifisert til å utstede dokumenter, attester 
eller erklæringer som nevnt i nr. 3, og skal underrette 
Kommisjonen om dette. Slik underretning berører ikke 
personvernlovgivningen.

Artikkel 46

Egnethet til å utøve yrkesvirksomhet

Enhver markedsdeltaker som ønsker å delta i en offentlig 
kontrakt, kan anmodes om å dokumentere at den, i samsvar 
med vilkårene fastsatt i den medlemsstat der denne er etablert, 
er innskrevet i et bransjeregister eller handelsregister eller om 
å avgi en erklæring under ed eller en attest, som beskrevet 
i vedlegg IX A for offentlig bygge- og anleggskontrakter, 
i vedlegg IX B for kontrakter om offentlige varekjøp og i 
vedlegg IX C for kontrakter om offentlig tjenesteyting.

I forbindelse med framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 
om offentlig tjenesteyting, i den grad det kreves at kandidater 
eller anbydere innehar en bestemt tillatelse eller er medlemmer 
av en bestemt organisasjon for å kunne yte de aktuelle 
tjenestene i sin hjemstat, kan den offentlige oppdragsgiveren 
kreve at de dokumenterer at de innehar en slik tillatelse eller 
et slikt medlemskap.

Artikkel 47

Økonomisk og finansiell evne

1.  Som hovedregel kan bevis på markedsdeltakerens 
økonomiske og finansielle evne ugjøres av én eller flere av 
følgende referanser:

a) egnede bankerklæringer eller, der dette er hensiktsmessig, 
bevis på relevant yrkesansvarsforsikring,

b) presentasjon av balanse eller utdrag fra balansen dersom 
det i lovgivningen i den stat hvor markedsdeltakeren er 
etablert, kreves at balansen offentliggjøres,

c) en erklæring om foretakets samlede omsetning og, der 
dette er hensiktsmessig, om omsetning på det område som 
omfattes av kontrakten for høyst de tre siste tilgjengelige 
regnskapsår, avhengig av på hvilken dato foretaket ble 
etablert eller markedsdeltakeren begynte sin virksomhet, i 
den grad opplysninger om slik omsetning er tilgjengelig.

2.  En markedsdeltaker kan, dersom dette er hensiktsmessig 
og for en bestemt kontrakt, basere seg på andre foretaks 
kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av deres forbindelse. 
I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere overfor den 
offentlige oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de 
nødvendige ressurser, for eksempel ved å framlegge en 
forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene.

3.  På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere 
som nevnt i artikkel 4, basere seg på kapasiteten til deltakere i 
gruppen eller til andre foretak.

4.  Offentlige oppdragsgivere skal i kunngjøringen av 
kontrakten eller i anbudsinnbydelsen angi hvilken referanse 
eller hvilke referanser de har valgt av dem som er nevnt i nr. 1, 
samt hvilke andre referanser som må legges fram.

5.  Dersom markedsdeltakeren har gyldige grunner til ikke 
å kunne legge fram de referanser den offentlige oppdragsgiver 
har anmodet om, kan vedkommende godtgjøre sin økonomiske 
og finansielle evne med ethvert annet dokument som den 
offentlige oppdragsgiver anser som egnet.

Artikkel 48

Teknisk og/eller yrkesmessig evne

1.  Markedsdeltakernes tekniske og/eller yrkesmessige evne 
skal vurderes og undersøkes i samsvar med nr. 2 og nr. 3.

2.  Bevis på markedsdeltakernes tekniske evne kan legges 
fram i én eller flere av følgende former, avhengig av art, 
mengde eller betydning samt anvendelsen av arbeidene, varene 
eller tjenestene:
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a) i) en oversikt over arbeider som er utført i løpet av de siste 
fem årene, sammen med attester for tilfredsstillende 
utførelse av de viktigste arbeidene. Disse attestene skal 
angi arbeidenes verdi samt tid og sted for arbeidene, og 
skal angi om arbeidene ble fagmessig utført og behørig 
fullført. Der det er hensiktsmessig skal vedkommende 
myndighet oversende disse attestene direkte til den 
offentlige oppdragsgiver,

ii) en liste over de viktigste leveranser eller tjenester 
utført i løpet av de siste tre år, med angivelse av 
leveransenes verdi, tidspunkt og offentlige eller private 
mottakere. Bevis på at varer og tjenester er levert skal 
gis: 

– dersom mottakeren var en offentlig oppdragsgiver, 
i form av attester utstedt eller kontrasignert av 
vedkommende myndighet,

– dersom mottakeren var en privat kjøper, i form av 
kjøperens attestering eller i mangel av dette, helt 
enkelt ved en erklæring fra markedsdeltakeren,

b) en angivelse av hvilke teknikere eller tekniske organer 
som var involvert, uavhengig av om disse direkte tilhørte 
markedsdeltakerens foretak eller ikke, særlig de som var 
ansvarlige for kvalitetskontroll og, når det gjelder offentlige 
bygge- og anleggskontrakter, de som entreprenøren kan 
disponere over for å utføre arbeidet,

c) en beskrivelse av det tekniske utstyr og de midler 
som benyttes av leverandøren eller tjenesteyteren for 
kvalitetssikring, samt foretakets midler til undersøkelser 
og forskning,

d) dersom varene eller tjenestene som skal leveres er 
komplekse, eller unntaksvis skal benyttes til et bestemt 
formål, en kontroll utført av den offentlige oppdragsgiver, 
eller et vedkommende offentlig organ på dennes vegne 
i den stat hvor leverandøren eller tjenesteyteren er 
etablert, og med forbehold for dette organs samtykke; av 
leverandørens produksjonskapasitet eller tjenesteyterens 
tekniske kapasitet og om nødvendig av tilgjengelige 
muligheter for undersøkelser og forskning samt tiltak for 
kvalitetskontroll,

e) opplysninger om tjenesteyterens eller entreprenørens 
utdanningsmessige og faglige kvalifikasjoner, og/eller 
tilsvarende opplysninger om foretakets administrative 
ledelse, særlig hos den person eller de personer som har 
ansvar for tjenesteyting eller arbeidsledelse,

f) for offentlige bygge- og anleggskontrakter og kontrakter 
om offentlig tjenesteyting, og bare der dette er 
hensiktsmessig, en angivelse av de miljøstyringstiltak som 
markedsdeltakeren vil kunne anvende ved gjennomføring 
av kontrakten,

g) en erklæring som gir opplysninger om tjenesteyterens eller 
entreprenørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke per år, samt 
antallet medarbeidere i den administrative ledelse de siste 
tre årene,

h) En erklæring om verktøy, materiell eller teknisk utstyr 
som tjenesteyteren eller entreprenøren har til rådighet for å 
gjennomføre kontrakten,

i) en angivelse av hvor stor del av kontrakten tjenesteyteren 
eventuelt vil overdra til underleverandører,

j) med hensyn til produktene som skal leveres: 

i) prøver, beskrivelser og/eller fotografier der ektheten 
av disse skal kunne attesteres dersom den offentlige 
oppdragsgiver anmoder om det,

ii) attester utstedt av godkjente offentlige institutter 
for kvalitetskontroll eller av organer med anerkjent 
kompetanse som attesterer at varer som er klart 
identifisert ved henvisning til visse spesifikasjoner 
eller standarder, er i samsvar med disse.

3.  En markedsdeltaker kan, dersom det er hensiktsmessig og 
for en bestemt kontrakt, basere seg på andre foretaks kapasitet, 
uavhengig av den rettslige arten av deres forbindelse. I så fall 
skal markedsdeltakeren dokumentere overfor den offentlige 
oppdragsgiver at den vil ha til rådighet de ressurser som er 
nødvendige for å gjennomføre kontrakten, for eksempel ved å 
framlegge en forpliktelseserklæring fra disse foretakene om å 
stille de nødvendig ressurser til rådighet for markedsdeltakeren.

4.  På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 
nevnt i artikkel 4, basere seg på evnen til deltakere i gruppen 
eller i andre foretak.

5.  Ved framgangsmåter ved tildeling av offentlige kontrakter 
der kontraktens gjenstand er varekjøp som krever monterings- 
eller installeringsarbeid, levering av tjenester og/eller utførelse 
av bygge- og anleggsarbeid, kan markedsdeltakernes evne 
til å levere tjenesten eller utføre monteringen eller arbeidet 
vurderes særlig med hensyn til deres ferdigheter, effektivitet, 
erfaring og pålitelighet.

6.  Den offentlige oppdragsgiver skal i kunngjøringen av 
kontrakten eller i anbudsinnbydelsen spesifisere hvilke av 
referansene nevnt i nr. 2 den ønsker å motta.
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Artikkel 49

Kvalitetssikringsstandarder

Dersom offentlige oppdragsgivere krever at det framlegges 
attester utstedt av uavhengige organer som bekreftelse på at 
markedsdeltakeren overholder visse kvalitetssikringsstandarder, 
skal de vise til kvalitetssikringssystemer basert på relevante 
serier av europeiske standarder som attesteres av organer som 
oppfyller serier av europeiske standarder for sertifisering. 
Offentlige oppdragsgivere skal anerkjenne likeverdige attester 
fra organer etablert i andre medlemsstater. De skal også godta 
annen dokumentasjon av tilsvarende kvalitetssikringstiltak fra 
markedsdeltakerne.

Artikkel 50

Miljøstyringsstandarder

Dersom offentlige oppdragsgivere i tilfellene nevnt 
i artikkel 48 nr. 2 bokstav f) krever at det legges fram 
attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer at 
markedsdeltakeren overholder visse miljøstyringsstandarder, 
skal de vise til fellesskapsordningen for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS), eller til miljøstyringsstandarder 
basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder 
sertifisert av organer som overholder Fellesskapets regelverk 
eller relevante europeiske eller internasjonale standarder 
vedrørende sertifisering. Offentlige oppdragsgivere skal 
anerkjenne tilsvarende attester fra organer etablert i andre 
medlemsstater. De skal også godta annen dokumentasjon på 
tilsvarende miljøstyringstiltak fra markedsdeltakerne.

Artikkel 51

Tilleggsdokumentasjon og -opplysninger

Den offentlige oppdragsgiveren kan innby markedsdeltakere 
til å supplere eller presisere de attester og dokumenter som er 
framlagt i henhold til artikkel 45–50.

Artikkel 52

Offisielle lister over godkjente markedsdeltakere samt 
attestering utført av offentligrettslige eller privatrettslige 

organer

1.  Medlemsstatene kan innføre enten offisielle lister over 
godkjente entreprenører, leverandører eller tjenesteytere, 
eller attestering ved offentligrettslige eller privatrettslige 
sertifiseringsorganer.

Medlemsstatene skal tilpasse vilkårene for registrering i 
disse listene og sertifiseringsorganers utstedelse av attester til 
bestemmelsene i artikkel 45 nr. 1, artikkel 45 nr. 2 bokstav a)–d) 
og bokstav g), artikkel 46, artikkel 47 nr. 1, 4 og 5, artikkel 48 
nr. 1, 2, 5 og 6, artikkel 49, og der dette er hensiktsmessig, 
artikkel 50.

Medlemsstatene skal også tilpasse disse vilkårene til 
artikkel 47 nr. 2 og artikkel 48 nr. 3 med hensyn til søknader 
om registrering innsendt av markedsdeltakere som tilhører en 
gruppe og hevder å ha tilgang til ressurser som vil bli stilt til 
deres rådighet av de andre selskapene i gruppen. I slike tilfeller 
må disse markedsdeltakerne kunne dokumentere overfor den 
myndighet som oppretter den offisielle listen at de vil ha disse 
ressursene til rådighet i hele gyldighetsperioden for attesten 
som bekrefter at de er registrert på den offisielle listen, og 
at disse selskapene i hele den samme perioden fortsatt vil 
oppfylle de kvalitative utvelgingskravene fastsatt i artiklene 
nevnt i annet ledd, og som markedsdeltakerne baserer sin 
registrering på.

2.  Markedsdeltakere som er registrert i de offisielle listene 
eller som har en attest, kan for hver enkelt kontrakt oversende 
den offentlige oppdragsgiver et registreringsbevis utstedt 
av vedkommende myndighet eller selve attesten utstedt av 
vedkommende sertifiseringsorgan. Attestene skal angi de 
referanser som gjorde at de ble registrert på listen/sertifisert, 
samt hvilken klassifisering som er angitt i listen.

3.  For offentlige oppdragsgivere i andre medlemsstater 
skal attestert registrering i offisielle lister av vedkommende 
organer eller en attest utstedt av sertifiseringsorganet bare gi 
grunn til å anta egnethet når det gjelder artikkel 45 nr. 1 og 
nr. 2 bokstav a)–d) og bokstav g), artikkel 46, artikkel 47 nr. 1 
bokstav b) og c), og artikkel 48 nr. 2 bokstav a) i), bokstav b), 
e), g) og h) for entreprenører, artikkel 48 nr. 2 bokstav a) ii), 
bokstav b), c), d) og j) for leverandører og artikkel 48 nr. 2 
bokstav a) ii) og bokstav c)–i) for tjenesteytere.

4.  Opplysninger som kan utledes av registrering i offisielle 
lister eller av attestering, kan ikke bestrides uten en begrunnelse. 
Når det gjelder innbetaling av sosiale trygdeavgifter og skatt, 
kan det kreves at registrerte markedsdeltakere legger fram en 
tilleggsattest for hver kontrakt.

Offentlige oppdragsgivere i andre medlemsstater skal bare 
anvende nr. 3 og første ledd i dette nummer til fordel for 
markedsdeltakere som er etablert i den medlemsstat der den 
offisielle listen føres.

5.  Ved registrering av markedsdeltakere fra andre 
medlemsstater på en offisiell liste eller for attestering for 
markedsdeltakere av organene nevnt i nr. 1, kan det ikke kreves 
ytterligere beviser eller erklæringer enn dem som kreves av 
nasjonale markedsdeltakere, og i alle tilfeller bare slike som 
er nevnt i artikkel 45–49 og, der dette er hensiktsmessig,  
artikkel 50.

Slik registrering kan imidlertid ikke pålegges markedsdeltakere 
fra andre medlemsstater for at de skal kunne delta i en offentlig 
kontrakt. Offentlige oppdragsgivere skal anerkjenne tilsvarende 
attester fra organer etablert i andre medlemsstater. De skal også 
godta andre likeverdige former for dokumentasjon.
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6.  Markedsdeltakere kan når som helt anmode om å bli 
registrert i en offisiell liste eller om at det utstedes en attest. 
De må informeres i løpet av rimelig kort tid om avgjørelsen 
til den myndighet som utarbeider listen eller til vedkommende 
sertifiseringsorgan.

7.  Sertifiseringsorganene nevnt i nr. 1 skal være organer 
som overholder europeiske sertifiseringsstandarder.

8.  Medlemsstater som har offisielle lister eller 
sertifiseringsorganer som nevnt i nr. 1, skal være forpliktet til 
å underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 
adressen til organet som anmodninger om registrering kan 
rettes til.

Av s n i t t  3

Kontraktstildeling

Artikkel 53

Kontraktstildelingskriterier

1.  Med forbehold for nasjonale lover og forskrifter om 
vederlag for visse tjenester skal kriteriene som offentlige 
oppdragsgivere bygger tildelingen av offentlige kontrakter på, 
være enten: 

a) dersom tildelingen skjer til det økonomisk mest fordelaktige 
anbud fra den offentlige oppdragsgivers synspunkt, ulike 
kriterier knyttet til den aktuelle offentlige kontraktens 
gjenstand, for eksempel kvalitet, pris, teknisk verdi, 
estetiske og funksjonelle egenskaper, miljøegenskaper, 
driftskostnader, kostnadseffektivitet, service og teknisk 
støtte etter salg, leveringsdato og leverings- eller 
ferdigstillingsperiode, eller 

b) bare laveste pris.

2.  Med forbehold for bestemmelsene i tredje ledd skal den 
offentlige oppdragsgiver i tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav a) i 
kunngjøringen av kontrakten eller i kontraktsdokumentene, 
eller i det beskrivende dokumentet når det gjelder 
konkurransedialoger, angi den relative vektingen som den 
offentlige oppdragsgiver gir hvert av kriteriene som er valgt for 
å avgjøre hvilket anbud som er økonomisk mest fordelaktig.

Denne vektingen kan uttrykkes i form av et område med en 
hensiktsmessig største tillatte spredning.

Dersom en vekting, etter den offentlige oppdragsgivers 
mening, av påviselige grunner ikke er mulig, skal den 
offentlige oppdragsgiver i kunngjøringen av kontrakten eller 
i kontraktsdokumentene, eller i det beskrivende dokumentet 
når det gjelder konkurransedialoger, angi kriteriene i prioritert 
rekkefølge med det viktigste først.

Artikkel 54

Bruk av elektroniske auksjoner

1.  Medlemsstatene kan tillate at offentlige oppdragsgivere 
gjennomfører elektroniske auksjoner.

2.  Ved åpne eller begrensede anbudskonkurranser eller 
ved kjøp etter forhandling i tilfellet nevnt i artikkel 30 nr. 1 
bokstav a), kan offentlige oppdragsgivere beslutte at det før 
en offentlig kontrakt skal tildeles, skal avholdes en elektronisk 
auksjon der kontraktsspesifikasjonene kan fastsettes nøyaktig.

Under de samme omstendigheter kan det avholdes en 
elektronisk auksjon ved gjenåpningen av konkurransen blant 
partene i en rammeavtale, som fastsatt i artikkel 32 nr. 4 
annet strekpunkt annet ledd, og ved utlysning av konkurranse 
om kontrakter som skal tildeles innenfor rammen av den 
dynamiske innkjøpsordningen som er nevnt i artikkel 33.

Den elektroniske auksjonen skal baseres 

- enten utelukkende på pris, dersom kontrakten tildeles til 
laveste pris, 

- eller på priser og/eller de nye verdiene av de elementer 
i anbudene som er angitt i anbudsgrunnlaget, dersom 
kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige anbud.

3.  Offentlige oppdragsgivere som beslutter å avholde en 
elektronisk auksjon, skal opplyse om dette i kunngjøringen av 
kontrakten.

Anbudsgrunnlaget skal blant annet inneholde følgende 
opplysninger:

a) elementer hvis verdier vil være gjenstand for den 
elektroniske auksjonen, forutsatt at disse elementene kan 
kvantifiseres og uttrykkes i tall eller prosenter,

b) eventuelle begrensninger i verdiene som kan framlegges, 
slik de framgår av spesifikasjonene vedrørende kontraktens 
gjenstand,

c) de opplysninger som vil bli gjort tilgjengelig for anbydere 
under den elektroniske auksjonen, og når dette eventuelt 
vil skje,

d) relevante opplysninger om gjennomføringen av den 
elektroniske auksjonen,

e) vilkår for anbydernes budgivning, og særlig hvilke minste 
forskjeller som eventuelt kreves i budgivningen,

f) relevante opplysninger om det elektroniske utstyret som 
brukes, samt ordninger og tekniske spesifikasjoner for 
tilkoplingen.

4.  Før det avholdes en elektronisk auksjon, skal offentlige 
oppdragsgivere foreta en fullstendig innledende evaluering av 
anbudene i samsvar med tildelingskriteriet/-kriteriene som er 
fastsatt, samt den fastsatte vektingen av dem.

Alle anbydere som har innlevert gyldige anbud, skal samtidig 
innbys elektronisk til å sende inn nye priser og/eller nye verdier; 
innbydelsen skal inneholde alle relevante opplysninger for 
individuell tilkopling til det elektroniske utstyr som benyttes, 
og det skal angis hvilken dato og hvilket klokkeslett den 
elektroniske auksjonen vil starte. Den elektroniske auksjonen 
kan finne sted i flere påfølgende trinn. Den elektroniske 
auksjonen kan ikke starte tidligere enn to virkedager etter den 
dato da innbydelsene ble sendt ut.
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5.  Dersom kontrakten skal tildeles på grunnlag av det 
økonomisk mest fordelaktige anbud, skal innbydelsen ledsages 
av resultatet av en fullstendig vurdering av den relevante 
anbyderen, utført i samsvar med vektingen fastsatt i artikkel 53 
nr. 2 første ledd.

Innbydelsen skal også angi den matematiske formelen som 
skal anvendes i den elektroniske auksjonen for å bestemme 
automatisk rangering på grunnlag av nye priser og/eller 
nye verdier som inngis. Denne formelen skal omfatte 
vektingen av alle de fastsatte kriteriene for å avgjøre hva 
som er det økonomisk mest fordelaktige anbud, som angitt 
i anbudsgrunnlaget eller kunngjøringen av kontrakten, men 
eventuelle rammer skal på forhånd reduseres til en bestemt 
verdi.

Dersom det tillates alternative anbud, skal det angis en egen 
formel for hvert alternative anbud.

6.  På hvert trinn i en elektronisk auksjon skal offentlige 
oppdragsgivere umiddelbart gi alle anbydere tilstrekkelig 
informasjon til at de til enhver tid kan få kjennskap til sine 
respektive rangeringer. De kan også gi andre opplysninger 
vedrørende andre framlagte priser eller verdier, forutsatt 
at dette er angitt i anbudsgrunnlaget. De kan også når som 
helst kunngjøre antallet deltakere på det aktuelle trinn i 
auksjonen. De skal imidlertid ikke under noen omstendighet 
røpe anbydernes identitet på noe trinn i en elektronisk auksjon.

7.  Offentlige oppdragsgivere skal lukke en elektronisk 
auksjon på én eller flere av følgende måter:

a) i innbydelsen til å delta i auksjonen angir de den dato og 
det klokkeslett som er fastsatt på forhånd,

b) når de ikke lenger mottar nye priser eller nye verdier 
som oppfyller kravene til minste forskjeller. I så fall 
skal offentlige oppdragsgivere i innbydelsen til å delta 
i auksjonen angi hvilken frist de gir fra de mottar siste 
inngivelse og til de lukker den elektroniske auksjonen,

c) når det antall trinn i auksjonen som er fastsatt i innbydelsen 
til å delta, er gjennomført.

Når offentlige oppdragsgivere har besluttet å lukke en 
elektronisk auksjon i samsvar med bokstav c), eventuelt 
i kombinasjon med ordningene fastsatt i bokstav b), skal 
tidsplanen for hvert trinn i auksjonen angis i innbydelsen til å 
delta i auksjonen.

8.  Etter å ha lukket den elektroniske auksjonen skal 
offentlige oppdragsgivere tildele kontrakten i samsvar med 
artikkel 53 på grunnlag av resultatene av den elektroniske 
auksjonen.

Offentlige oppdragsgivere må ikke misbruke elektroniske 
auksjoner eller anvende dem på en måte som hindrer, begrenser 
eller vrir konkurransen, eller endrer kontraktens gjenstand 
som lagt fram i kunngjøringen av kontrakten og definert i 
anbudsgrunnlaget.

Artikkel 55

Unormalt lave anbud

1.  Dersom anbud for en bestemt kontrakt virker unormalt 
lave i forhold til varene, bygge- og anleggsarbeidene eller 
tjenestene, skal den offentlige oppdragsgiver før disse 
anbudene avvises, skriftlig anmode om de opplysninger om 
det aktuelle anbuds sammensetning som den anser relevant.

Disse opplysningene kan særlig omhandle: 

a) besparelser ved byggemetoden, produksjonsprosessen eller 
tjenestene som ytes,

b) de valgte tekniske løsninger og/eller eventuelle særlig 
gunstige vilkår som anbyderen har til rådighet for å utføre 
arbeidet, levere varene eller yte tjenestene,

c) den nyskapende karakter ved arbeidet, varene eller 
tjenestene som er foreslått av anbyderen,

d) overholdelse av bestemmelser om vern av arbeidstakere og 
arbeidsvilkår som gjelder på stedet der arbeidet, tjenesten 
eller leveringen skal finne sted,

e) anbyderens mulighet til å få statsstøtte.

2.  Den offentlige oppdragsgiver skal i samråd med 
anbyderen kontrollere denne sammensetningen, samtidig som 
det tas hensyn til begrunnelsene som er gitt.

3.  Dersom en offentlig oppdragsgiver fastslår at et anbud 
er unormalt lavt fordi anbyderen har mottatt statsstøtte, kan 
anbudet bare avvises på dette grunnlag alene etter samråd 
med anbyderen, og dersom anbyderen innen en tilstrekkelig 
frist som den offentlige oppdragsgiver fastsetter, ikke kan 
godtgjøre at den aktuelle støtten er gitt på lovlig vis. Dersom 
den offentlige oppdragsgiver avviser et anbud under slike 
omstendigheter, skal den underrette Kommisjonen om dette.
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KAPITTEL I

Regler som får anvendelse på offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner

Artikkel 56

Virkeområde

Dette kapittel får anvendelse på alle konsesjonskontrakter 
vedrørende offentlige bygge- og anleggsarbeider inngått av 
offentlige oppdragsgivere der verdien av kontraktene er minst 
6 242 000 euro.

Verdien skal beregnes i samsvar med reglene som får 
anvendelse på offentlige bygge- og anleggskontrakter, som 
definert i artikkel 9.

Artikkel 57

Unntak fra virkeområdet

Denne avdeling får ikke anvendelse på offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner som tildeles: 

a) i tilfellene nevnt i artikkel 13, 14 og 15 i dette direktiv når 
det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter,

b) av offentlige oppdragsgivere som utøver en eller flere 
former for virksomhet nevnt i artikkel 3–7 i direktiv 
2004/17/EF, dersom disse konsesjonene tildeles for å 
utføre slik virksomhet.

 Dette direktiv får imidlertid fortsatt anvendelse på 
offentlige bygge- og anleggskonsesjoner tildelt av 
offentlige oppdragsgivere som utøver en eller flere former 
for virksomhet nevnt i artikkel 6 i direktiv 2004/17/
EF og tildelt for slik virksomhet, i den grad den berørte 
medlemsstat benytter seg av den mulighet som er angitt 
i artikkel 71 annet ledd i nevnte direktiv, om å utsette 
anvendelsen.

Artikkel 58

Offentliggjøring av kunngjøringen om offentlige bygge- og 
anleggskonsesjoner

1.  Offentlige oppdragsgivere som ønsker å tildele en 
kontrakt om en offentlig bygge- og anleggskonsesjon, skal 
gjøre dette kjent ved hjelp av en kunngjøring.

2.  Kunngjøringer av offentlige bygge- og anleggskonsesjoner 
skal inneholde de opplysninger som er nevnt i vedlegg VII C, og 
eventuelle andre opplysninger som den offentlige oppdragsgiver 
anser som nyttige, i samsvar med standardskjemaene vedtatt av 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2.

3.  Kunngjøringer skal offentliggjøres i samsvar med 
artikkel 36 nr. 2–8.

4.  Artikkel 37 om offentliggjøring av kunngjøringer får 
også anvendelse på offentlige bygge- og anleggskonsesjoner.

Artikkel 59

Frist

Når offentlige oppdragsgivere ønsker å tildele en offentlig 
bygge- og anleggskonsesjon, skal fristen for framleggelse 
av søknader om konsesjonen være minst 52 dager fra 
kunngjøringens avsendelsesdato, unntatt i de tilfeller der 
artikkel 38 nr. 5 får anvendelse.

Artikkel 38 nr. 7 får anvendelse.

Artikkel 60

Underleverandører

Den offentlige oppdragsgiver kan enten: 

a) kreve at konsesjonsinnehaveren overdrar kontrakter som 
tilsvarer minst 30 % av totalverdien av de arbeider som 
inngår i konsesjonskontrakten, til tredjemann, samtidig 
som kandidatene får adgang til å øke denne prosentandelen; 
denne minste tillatte prosentandelen skal være angitt i 
konsesjonskontrakten, eller 

b) anmode kandidatene til konsesjonskontrakter om å oppgi i 
sine anbud den prosentandel av totalverdien av de arbeider 
som inngår i konsesjonskontrakten de eventuelt vil overdra 
til tredjemann.

Artikkel 61

Tildeling av tilleggsarbeider til konsesjonsinnehaveren

Dette direktiv får ikke anvendelse på tilleggsarbeider som 
ikke var inkludert i det opprinnelige konsesjonsprosjektet eller 
i den opprinnelige kontrakten, men som grunnet uforutsette 
omstendigheter er blitt nødvendige for å utføre det arbeid 
kontrakten omhandler, og som den offentlige oppdragsgiver 
har tildelt konsesjonsinnehaveren, forutsatt at tildelingen skjer 
til den markedsdeltaker som utfører dette arbeidet: 

- når slike tilleggsarbeider teknisk og økonomisk ikke kan 
atskilles fra den opprinnelige kontrakten uten vesentlige 
ulemper for de offentlige oppdragsgivere, eller 

- når slike arbeider, til tross for at de kan atskilles fra 
gjennomføringen av den opprinnelige kontrakten, er 
strengt nødvendige for at kontrakten skal kunne fullføres.

Imidlertid må den samlede verdi av kontrakter som til-
deles for tilleggsarbeider, ikke overstige 50 % av beløpet  

AVDELING III

REGLER FOR OFFENTLIGE ByGGE- OG ANLEGGSKONSESJONER
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for den opprinnelige kontrakten om bygge- og anleggskonse-
sjon.

KAPITTEL II

Regler som får anvendelse på kontrakter tildelt av 
konsesjonsinnehavere som er offentlige oppdragsgivere

Artikkel 62

Gjeldende regler

Dersom konsesjonsinnehaveren er en offentlig oppdragsgiver 
som definert i artikkel 1 nr. 9, skal denne overholde 
bestemmelsene fastsatt i dette direktiv om offentlige bygge- 
og anleggskontrakter der arbeidene skal utføres av tredjemann.

KAPITTEL III

Regler som får anvendelse på kontrakter tildelt av 
konsesjonsinnehavere som ikke er offentlige oppdragsgivere

Artikkel 63

Kunngjøringsregler: terskelverdier og unntak

1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for 
å sikre at konsesjonsinnehavere for offentlige bygge- og 
anleggskontrakter som ikke er offentlige oppdragsgivere, 
anvender kunngjøringsreglene definert i artikkel 64 ved 
tildeling av bygge- og anleggskontrakter til tredjemann når 
verdien av slike kontrakter er minst 6 242 000 euro.

Det kreves imidlertid ingen kunngjøring når en bygge- og 
anleggskontrakt oppfyller vilkårene i artikkel 31.

Verdien av kontraktene skal beregnes i samsvar med reglene 
som får anvendelse på offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
fastsatt i artikkel 9.

2.  Foretak som har dannet en gruppe med sikte på å oppnå 
konsesjonen, eller foretak tilknyttet disse, skal ikke anses som 
tredjemann.

Med «tilknyttet foretak» menes ethvert foretak som 
konsesjonsinnehaveren direkte eller indirekte kan utøve 
avgjørende innflytelse over, eller ethvert foretak som kan 
utøve avgjørende innflytelse over konsesjonsinnehaveren, eller 
som i likhet med konsesjonsinnehaveren er underlagt et annet 
foretaks avgjørende innflytelse som et resultat av eierskap, 

kapitalinteresse eller reglene for virksomheten. Avgjørende 
innflytelse fra et foretak antas å foreligge når det i forhold til 
et annet foretak enten direkte eller indirekte:

a) innehar den største delen av foretakets tegnede kapital, 

b) kontrollerer et flertall av stemmene knyttet til aksjer utstedt 
av foretaket, eller 

c) kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i foretakets 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.

En uttømmende liste over slike foretak skal vedlegges søknaden 
om konsesjon. Denne listen skal ajourføres etter enhver senere 
endring i forholdet mellom foretakene.

Artikkel 64

Kunngjøring av kontrakten

1.  Innehavere av bygge- og anleggskonsesjoner som ikke er 
offentlige oppdragsgivere og som ønsker å tildele bygge- og 
anleggskontrakter til en tredjemann, skal gjøre dette kjent ved 
hjelp av en kunngjøring.

2.  Kunngjøringene skal inneholde opplysningene nevnt 
i vedlegg VII C, og eventuelle andre opplysninger som 
konsesjonsinnehaveren anser som nyttige, i samsvar 
med standardskjemaet vedtatt av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2.

3.  Kunngjøringen skal offentliggjøres i samsvar med 
artikkel 36 nr. 2–8.

4.  Artikkel 37 om frivillig offentliggjøring av kunngjøringer 
får også anvendelse.

Artikkel 65

Frist for mottak av anmodninger om deltakelse og for 
mottak av anbud

I bygge- og anleggskontrakter tildelt av en konsesjonsinnehaver 
som ikke er en offentlig oppdragsgiver, skal fristen for mottak 
av anmodninger om å delta, fastsatt av konsesjonsinnehaveren, 
ikke være mindre enn 37 dager fra den dato kunngjøringen 
av kontrakten ble sendt, og fristen for mottak av anbud skal 
ikke være mindre enn 40 dager fra den dato kunngjøringen av 
kontrakten eller anbudsinnbydelsen ble sendt.

Artikkel 38 nr. 5, 6 og 7 får anvendelse.
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Artikkel 66

Alminnelige bestemmelser

1.  Reglene for arrangering av prosjektkonkurranser skal 
være i samsvar med kravene i artikkel 66–74, og skal meddeles 
dem som er interessert i å delta i konkurransen.

2.  Adgangen til å delta i prosjektkonkurranser skal ikke 
begrenses: 

a) med henvisning til en medlemsstats territorium eller en del 
av dette,

b) med den begrunnelse at deltakerne i henhold til lovgivningen 
i den medlemsstat der konkurransen arrangeres skal være 
enten fysiske eller juridiske personer.

Artikkel 67

Virkeområde

1.  Prosjektkonkurranser skal i samsvar med denne avdeling 
arrangeres av: 

a) offentlige oppdragsgivere som er oppført på listen som 
sentrale statlige myndigheter i vedlegg IV, fra og med en 
terskelverdi på minst 162 000 euro,

b) offentlige oppdragsgivere som ikke er oppført på listen 
i vedlegg IV, fra og med en terskelverdi på minst 
249 000 euro,

c) alle offentlige oppdragsgivere, fra og med en terskelverdi 
på minst 249 000 euro dersom prosjektkonkurransen 
gjelder tjenester i kategori 8 i vedlegg II A, 
telekommunikasjonstjenester i kategori 5 der plasseringen 
av disse i CPV tilsvarer CPC-referanse nr. 7524, 7525 og 
7526, og/eller tjenester på listen i vedlegg II B. 

2.  Denne avdeling får anvendelse på:

a) prosjektkonkurranser arrangert som en del av en 
framgangsmåte som fører til tildeling av en kontrakt om 
offentlig tjenesteyting,

b) prosjektkonkurranser med premier og/eller betalinger til 
deltakerne.

I de tilfeller som er nevnt i bokstav a), viser terskelverdien til 
den anslåtte verdi, eksklusive mva, av kontrakten om offentlig 
tjenesteyting, herunder eventuelle premier og/eller betalinger 
til deltakerne.

I de tilfeller som er nevnt i bokstav b), viser terskelverdien 
til den samlede verdi av premier og betalinger, herunder den 
anslåtte verdi, eksklusive mva, av kontrakten om offentlig 

tjenesteyting som senere vil kunne tildeles i henhold til 
artikkel 31 nr. 3, dersom den offentlige oppdragsgiver ikke 
utelukker en slik tildeling i kunngjøringen av konkurransen.

Artikkel 68

Unntak fra virkeområdet

Denne avdeling får ikke anvendelse på:

a) prosjektkonkurranser som definert i direktiv 2004/17/EF 
som arrangeres av offentlige oppdragsgivere som utøver 
en eller flere former for virksomhet nevnt i artikkel 3–7 i 
nevnte direktiv, og som arrangeres med tanke på utøvelse 
av slik virksomhet, og heller ikke på konkurranser som er 
unntatt fra dette direktivs virkeområde.

Dette direktiv får imidlertid fortsatt anvendelse på 
prosjektkonkurranser som gjelder tjenester som tildeles av 
offentlige oppdragsgivere som utøver en eller flere former 
for virksomhet nevnt i artikkel 6 i direktiv 2004/17/EF, og 
som tildeles for slik virksomhet, i den grad den berørte 
medlemsstat benytter muligheten nevnt i artikkel 71 annet 
ledd i nevnte direktiv til å utsette anvendelsen,

b) konkurranser som arrangeres i tilsvarende tilfeller som 
dem som er nevnt i artikkel 13, 14 og 15 i dette direktiv for 
kontrakter om offentlig tjenesteyting.

Artikkel 69

Kunngjøringer

1.  Offentlige oppdragsgivere som ønsker å arrangere 
en prosjektkonkurranse, skal gjøre dette kjent i en 
konkurransekunngjøring.

2.  Offentlige oppdragsgivere som har arrangert en 
prosjektkonkurranse, skal sende en kunngjøring av resultatene 
av konkurransen i samsvar med artikkel 36, og må kunne 
dokumentere avsendelsesdatoen.

Dersom opplysninger om resultatet av konkurransen 
ville være til hinder for håndheving av loven, i strid med 
allmennhetens interesse, til skade for bestemte offentlige eller 
private foretaks rettslige forretningsinteresser eller hindre 
rettferdig konkurranse mellom tjenesteytere, trenger ikke slike 
opplysninger å offentliggjøres.

3.  Artikkel 37 om offentliggjøring av kunngjøringer får 
også anvendelse på prosjektkonkurranser.

AVDELING IV

REGLER FOR PROSJEKTKONKURRANSER
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Artikkel 70

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer av 
konkurranser

1.  Konkurransekunngjøringene nevnt i artikkel 69 skal 
inneholde opplysningene nevnt i vedlegg VII D, i samsvar med 
standardmodellen for kunngjøringer vedtatt av Kommisjonen i 
samsvar med framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2.

2.  Kunngjøringene skal offentliggjøres i samsvar med 
artikkel 36 nr. 2–8.

Artikkel 71

Kommunikasjonsmidler

1.  Artikkel 42 nr. 1, 2 og 4 får anvendelse på alle meldinger 
i forbindelse med prosjektkonkurranser.

2.  Oversending, utveksling og lagring av opplysninger skal 
skje på en måte som sikrer at integriteten og fortroligheten 
ivaretas for alle opplysninger som oversendes av deltakerne i 
en konkurranse, og at juryen bare får kjennskap til innholdet 
i planer og prosjekter etter at fristen som er fastsatt for 
inngivelse av disse, har utløpt.

3.  Følgende regler får anvendelse på innretninger for 
elektronisk mottak av planer og prosjekter:

a) opplysninger om spesifikasjonene som er nødvendige for 
elektronisk framlegging av planer og prosjekter, herunder 
kryptering, skal være tilgjengelige for de berørte parter. I 
tillegg skal innretninger for elektronisk mottak av planer 
og prosjekter være i samsvar med kravene i vedlegg X,

b) medlemsstatene kan innføre eller opprettholde frivillige 
akkrediteringsordninger med sikte på å øke nivået for 
sertifiseringstjenester som ytes for slike innretninger.

Artikkel 72

Utvelging av konkurrenter

Ved prosjektkonkurranser med et begrenset antall 
deltakere, skal de offentlige oppdragsgivere fastsette klare 

og ikke-diskriminerende utvelgingskriterier. Under enhver 
omstendighet skal antallet kandidater som innbys til å delta, 
være tilstrekkelig til å sikre reell konkurranse.

Artikkel 73

Juryens sammensetning

Juryen skal utelukkende bestå av fysiske personer som er 
uavhengige av deltakerne i prosjektkonkurransen. Dersom 
en bestemt faglig kvalifikasjon kreves av deltakere i en 
konkurranse, skal minst en tredel av jurymedlemmene ha 
denne kvalifikasjonen eller en tilsvarende kvalifikasjon.

Artikkel 74

Juryens avgjørelser

1.  Juryen skal være uavhengig i sine avgjørelser eller 
uttalelser.

2.  Den skal undersøke planer og prosjekter som framlegges 
anonymt av kandidatene, og utelukkende på grunnlag av 
kriteriene angitt i konkurransekunngjøringen.

3.  Den skal føre opp sin rangering av prosjektene i en 
rapport, undertegnet av jurymedlemmene, ut fra hvert enkelt 
prosjekts kvaliteter, sammen med merknader og eventuelle 
punkter som bør klarlegges.

4.  Anonymiteten skal overholdes fram til juryen har avgitt 
sin uttalelse eller fattet sin avgjørelse.

5.  Kandidatene kan om nødvendig innbys til å svare på 
spørsmål som juryen har anført i protokollen, for å klarlegge 
aspekter ved prosjektene.

6.  Det skal føres fullstendig protokoll over dialogen mellom 
jurymedlemmene og kandidatene.

AVDELING V

STATISTISKE FORPLIKTELSER, GJENNOMFØRINGSMyNDIGHET OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 75

Statistiske forpliktelser

For at resultatene av anvendelsen av dette direktiv skal kunne 
vurderes, skal medlemsstatene senest 31. oktober hvert år 
oversende Kommisjonen en statistisk rapport, utarbeidet i 
samsvar med artikkel 76, som i separate avsnitt tar for seg 
kontrakter om offentlige varekjøp, offentlig tjenesteyting 
og offentlige bygge- og anleggsarbeider som er tildelt av 
offentlige oppdragsgivere i løpet av foregående år.

Artikkel 76

Den statistiske rapportens innhold

1.  For hver offentlige oppdragsgiver på listen i vedlegg IV 

skal den statistiske rapporten minst inneholde: 

a) antallet og verdien av de tildelte kontraktene som omfattes 

av dette direktiv, 
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b) antallet og den samlede verdien av kontrakter tildelt i 
henhold til unntakene i avtalen.

Så langt det er mulig skal de opplysninger som er nevnt i 
bokstav a) i første ledd, inndeles etter: 

a) framgangsmåtene som er benyttet ved tildeling av 
kontrakter, 

b) for hver av disse framgangsmåtene, bygge- og 
anleggsarbeider i henhold til vedlegg I og varer og 
tjenester i henhold til vedlegg II, identifisert etter kategori 
i CPV-nomenklaturen,

c) nasjonaliteten til markedsdeltakeren som kontrakten ble 
tildelt.

Dersom kontraktene er inngått etter framgangsmåten for kjøp 
etter forhandling, skal opplysningene nevnt i bokstav a) i 
første ledd også inndeles etter de omstendigheter som er nevnt 
i artikkel 30 og 31, med angivelse av antallet og verdien av de 
kontrakter som er tildelt av den antatte anbyders medlemsstat 
og tredjestat.

2.  For hver kategori av offentlige oppdragsgivere som ikke 
er angitt i vedlegg IV, skal den statistiske rapporten minst 
inneholde: 

a) antallet og verdien av de tildelte kontraktene, inndelt i 
samsvar med nr. 1 annet ledd,

b) den samlede verdien av kontrakter tildelt i henhold til 
unntakene i avtalen.

3.  Den statistiske rapporten skal også inneholde eventuelle 
andre statistiske opplysninger som kreves i henhold til avtalen.

Opplysningene nevnt i første ledd, skal fastsettes etter 
framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2.

Artikkel 77

Komitéframgangsmåte

1.  Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 
offentlige kontrakter nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 
71/306/EØF(1) (heretter kalt «komiteen»).

2.  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.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 78

Justering av terskelverdiene

1.  Kommisjonen skal kontrollere terskelverdiene fastsatt i 
artikkel 7 annethvert år fra dette direktiv trer i kraft, og skal 

(1) EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved beslutning 77/63/
EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).

om nødvendig justere dem etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 77 nr. 2.

Beregningen av disse terskelverdiene skal skje på grunnlag 
av gjennomsnittlig dagskurs for euro, uttrykt i SDR, i løpet 
av 24 måneder til og med siste dag i august umiddelbart før 
justeringen med virkning fra 1. januar. Terskelverdier som 
justeres på denne måten, skal om nødvendig avrundes ned 
til nærmeste tusen euro for å sikre overholdelse av gjeldende 
terskelverdier som fastsatt i avtalen, uttrykt i SDR.

2.  Samtidig med justeringen i henhold til nr. 1 skal 
Kommisjonen, etter framgangsmåten i artikkel 77 nr. 2, 
tilpasse: 

a) terskelverdiene fastsatt i artikkel 8 første ledd bokstav a), 
artikkel 56 og artikkel 63 nr. 1 første ledd for den justerte 
terskelverdien som får anvendelse på offentlige bygge- og 
anleggskontrakter,

b) terskelverdiene fastsatt i artikkel 8 første ledd bokstav b) og 
i artikkel 67 nr. 1 bokstav a) for den justerte terskelverdien 
som får anvendelse på kontrakter om offentlig tjenesteyting 
inngått av offentlige oppdragsgivere angitt i vedlegg IV,

c) terskelverdiene fastsatt i artikkel 67 nr. 1 bokstav b) og 
c) for den justerte terskelverdien som får anvendelse på 
kontrakter om offentlig tjenesteyting inngått av offentlige 
oppdragsgivere som ikke er angitt i vedlegg IV.

3.  Terskelverdiene som fastsettes i henhold til nr. 1 i de 
nasjonale valutaer i de medlemsstater som ikke deltar den 
monetære union, skal normalt justeres hvert annet år fra og 
med 1 januar 2004. Beregningen av denne verdien skal skje på 
grunnlag av gjennomsnittlige dagskurser for disse valutaene, 
uttrykt i euro, i løpet av 24 måneder til og med siste dag i 
august umiddelbart før justeringen med virkning fra 1. januar.

4.  De justerte terskelverdier nevnt i nr. 1 og tilsvarende 
verdier i de nasjonale valutaer nevnt i nr. 3, skal offentliggjøres 
av Kommisjonen i Den europeiske unions tidende i begynnelsen 
av november etter justeringen.

Artikkel 79

Endringer

1.  Kommisjonen kan, etter framgangsmåten i artikkel 77 
nr. 2, endre: 

a) de tekniske bestemmelser om beregningsmetodene nevnt i 
artikkel 78 nr. 1 annet ledd og i artikkel 78 nr. 3,
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b) framgangsmåtene for utarbeiding, overføring, mottak, 
oversettelse, innsamling og distribusjon av kunngjøringene 
nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69, samt statistiske rapporter 
som nevnt i artikkel 35 nr. 4 fjerde ledd og i artikkel 75 og 
76,

c) framgangsmåtene for særlige henvisninger til bestemte 
plasseringer i CPV-nomenklaturen i kunngjøringene,

d) listene over offentligrettslige organer og kategorier av 
slike organer i vedlegg III, når dette, på grunnlag av 
underretninger fra medlemsstatene, viser seg nødvendig,

e) listene over sentrale statlige myndigheter i vedlegg IV, 
etter de tilpasninger som er nødvendige for å følge avtalen,

f) referansenumrene i nomenklaturen fastsatt i vedlegg I, 
i den grad dette ikke endrer dette direktivs materielle 
virkeområde, samt framgangsmåtene for henvisning 
til bestemte plasseringer i denne nomenklaturen i 
kunngjøringene,

g) referansenumrene i nomenklaturen fastsatt i vedlegg II, 
i den grad dette ikke endrer dette direktivs materielle 
virkeområde, samt nærmere regler for henvisning 
i kunngjøringene til bestemte plasseringer i denne 
nomenklaturen innenfor tjenestekategoriene angitt i 
vedlegget,

h) bestemmelsene om overføring og offentliggjøring av 
opplysninger nevnt i vedlegg VIII, på grunn av den 
tekniske utvikling eller av administrative hensyn,

i) bestemmelser om og de tekniske egenskaper til innretninger 
for elektronisk mottak nevnt i vedlegg X bokstav a), f)  
og g).

Artikkel 80

Gjennomføring

1.  Medlemsstatene skal innen 31. januar 2006 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 81

Overvåkingsordninger

Medlemsstatene skal i samsvar med rådsdirektiv 89/665/EØF 
av 21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter om 
gjennomføring av klagebehandling i forbindelse med tildeling 
av offentlige varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), 
sikre gjennomføringen av dette direktiv ved hjelp av ordninger 
som er effektive, tilgjengelige og oversiktlige.

De kan derfor blant annet utpeke eller opprette et uavhengig 
organ.

Artikkel 82

Opphevinger

Direktiv 92/50/EØF, med unntak av direktivets artikkel 41, 
og direktiv 93/36/EØF og 93/37/EØF oppheves med virkning 
fra datoen angitt i artikkel 80, uten at medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for gjennomføring og 
anvendelse i vedlegg XI, berøres.

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

Artikkel 83

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. Direktivet sist endret ved direktiv 
92/50/EØF.



Nr. 34/258 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 84

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 31 mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2, BOKSTAV B(1)

NACE(1)

NÆRINGSHOVED- 
OMRÅDE F ByGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

CPV-kode

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45 Bygge- og anleggsvirk-
somhet

Dette næringsområdet omfatter:

oppføring av nye bygninger og nye anlegg, 
restaurering og vanlige reparasjoner

45000000

45.1 Grunnarbeid 45100000

45.11 Riving av bygninger og 
flytting av masse

Denne næringsgruppen omfatter:

– riving av bygninger og andre konstruk-
sjoner

– rydding av byggeplasser

– flytting av masse: graving, deponering, 
nivellering og planering av byggeplasser, 
grøftegraving, steinfjerning, sprenging 
osv.

– klargjøring av byggeplass for gruvedrift:

– fjerning av overjord og annen klar-
gjøring samt annet forberedende 
arbeid i forbindelse med gruvean-
legg

Denne næringsgruppen omfatter også:

– drenering av bygge- og anleggsplasser

– drenering av jordbruks- og skogbruksa-
realer 

45110000

45.12 Prøvedrilling og -boring Denne næringsgruppen omfatter:
– prøvedrilling, prøveboring og uttak av 

prøver i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid eller for geofysiske, geo-
logiske eller lignende formål

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

– boring av olje- eller gassbrønner til pro-
duksjon, se 11.20

– boring av vannbrønner, se 45.25

– sjaktsenkning, se 45.25

– olje- og gassleting, geofysiske, geolo-
giske og seismiske målinger, se 74.20

45120000

45.2 Oppføring av bygninger, 
helt eller delvis, annen 
bygge- og anleggsvirk-
somhet

45200000

(1) Dersom CPV og NACE har forskjellig tolkning, skal NACE-nomenklaturen gjelde.
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NACE(1)

NÆRINGSHOVED- 
OMRÅDE F ByGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

CPV-kode

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.21 Oppføring av bygninger 
og andre konstruksjoner

Denne næringsgruppen omfatter:

Oppføring av alle typer bygninger

oppføring av bygge- og anleggskonstruk-
sjoner:

broer, herunder broer for motorveier på pæle-
dekk, viadukter, tunneler og undergrunns-
baner

lange rørledninger, kommunikasjons- og 
kraftledninger

rørledninger, kommunikasjons- og kraftled-
ninger i byer

følgearbeid i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid i byer

montering og oppføring av prefabrikkerte 
bygninger på anleggsplassen

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

tjenesteyting i forbindelse med olje- og gass-
utvinning, se 11.20

oppføring av komplette prefabrikkerte byg-
ninger av egenproduserte deler som ikke er 
av betong, se næring 20, 26 og 28

bygge- og anleggsarbeider, bortsett fra byg-
ninger, i forbindelse med stadion- og svøm-
meanlegg, idrettshaller, tennisbaner, golfba-
ner og andre idrettsanlegg, se 45.23 

installasjonsarbeid i bygninger, se 45.3

ferdiggjøring av bygninger, se 45,4

arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet, se 74.20

prosjektstyring i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid, se 74.20

45210000

45.22 Montering av takkon-
struksjoner og taktekking

Denne næringsgruppen omfatter:

montering av tak

taktekking

tettingsarbeid

45220000

45.23 Bygging av veier, fly-
plasser og idrettsanlegg

Denne næringsgruppen omfatter:

bygging av motorveier, gater og veier, samt 
andre kjøreveier og gangstier

bygging av jernbaner

bygging av rullebaner

bygge- og anleggsarbeider, bortsett fra byg-
ninger, i forbindelse med stadion- og svøm-
meanlegg, idrettshaller, tennisbaner, golfba-
ner og andre sportsanlegg

malearbeid i forbindelse med oppmerking av 
veidekker og parkeringsplasser

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

forberedende flytting av jord, se 45.11

45230000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVED- 
OMRÅDE F ByGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

CPV-kode

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.24 Bygging av havne- og 
damanlegg

Denne næringsgruppen omfatter:

bygging av:

vannveier, havne- og elveanlegg, lystbåthav-
ner (marinaer), sluser osv.

demninger og diker

drenering

arbeider under vann

45240000

45.25 Annen, spesialisert 
bygge- og anleggsvirk-
somhet

Denne næringsgruppen omfatter:

bygge- og anleggsvirksomhet innenfor et 
område som er felles for forskjellige kon-
struksjoner, og som krever spesialkompe-
tanse eller -utstyr

fundamentering, herunder nedramming av 
pæler

brønnboring og -bygging, sjaktsenkning

montering av stålelementer som ikke er egen-
produserte

bøying av stålprofiler

murer- og broleggingsarbeid

montering og demontering av stillaser og 
arbeidsplattformer, herunder utleie av stil-
laser og arbeidsplattformer

bygging av skorsteiner og industriovner

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

utleie av stillaser uten montering og demon-
tering, se 71.32

45250000

45.3 Bygginstallasjon 45300000

45.31 Elektrisk installasjons-
arbeid

Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge-
prosjekter av:

elektriske ledninger og elektrisk armatur 

telekommunikasjonssystemer

elektriske oppvarmingsanlegg

boligantenner

brannalarmer

tyverialarmsystemer

heiser og rulletrapper

lynavledere, osv.

45310000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVED- 
OMRÅDE F ByGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

CPV-kode

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.32 Isolasjonsarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge-
prosjekter av varme-, lyd- eller vibrasjonsi-
solering

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

tettingsarbeid, se 45.22

45320000

45.33 VVS-arbeid Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge- og 
anleggsprosjekter av:

rør- og sanitærutstyr

gassarmatur

varme-, ventilasjons-, kjøle- eller luftkondi-
sjoneringsutstyr, med kanaler

sprinklersystemer

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

installasjon av elektriske oppvarmingsan-
legg, se 45.31

45330000

45.34 Annen bygginstallasjon Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon av belysnings- og signalsystemer 
for veier, jernbaner, lufthavner og havner

installasjon i bygninger eller andre bygge- 
og anleggsprosjekter av armatur eller utstyr 
i.e.n.

45340000

45.4 Ferdiggjøring av bygnin-
ger og konstruksjoner

45400000

45.41 Stukkatørarbeid og pus-
sing

Denne næringsgruppen omfatter:

utførelse i bygninger eller andre byggepro-
sjekter av indre og ytre stukkatør- og pusse-
arbeider, herunder påføring av pusseunderlag

45410000

45.42 Snekkerarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

montering av dører, vinduer, dør- og vindus-
karmer, elementkjøkken, trapper, butikkinte-
riører o.l. som ikke er egenproduserte, av tre 
eller andre materialer

ferdigstillende interiørarbeider, f.eks. him-
linger, veggbekledninger av tre, flyttbare 
skillevegger osv.

Denne næringsgruppen omfatter ikke:
legging av parkettgulv og andre gulvbelegg 
av tre, se 45.43

45420000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVED- 
OMRÅDE F ByGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

CPV-kode

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.43 Gulvlegging og veggbe-
kledning

Denne næringsgruppen omfatter:

legging, oppsetting eller montering i bygnin-
ger eller andre bygge- og anleggsprosjekter 
av:

vegg- eller gulvfliser av keramikk, betong 
eller tilhugget stein

parkett eller andre gulvbelegg av tre 

tepper og linoleumsgulvbelegg, herunder 
gulvbelegg av gummi eller plast 

gulvbelegg eller veggbekledninger av ter-
rasso, marmor, granitt eller skifer

tapeter

45430000

45.44 Maler- og glassarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

innendørs og utendørs maling av bygninger 

maling av konstruksjoner

montering av glass, speil, osv.

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

montering av vinduer, se 45.42

45440000

45.45 Annen ferdiggjøring av 
bygninger

Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon av private svømmebassenger

damprensing, sandblåsing og lignende ren-
gjøring av fasader
annen ferdiggjøring i.e.n.
Denne næringsgruppen omfatter ikke:

innvendig rengjøring av bygninger og andre 
konstruksjoner, se 74.70

45450000

45.5 Utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner med 
personell

45500000

45.50 Utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner med 
personell

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten 
fører, se 71.32

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap 
(EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1). Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr. 761/93 av 24. mars 1993 (EFT L 83 av 
3.4.1993, s. 1).
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VEDLEGG II

TJENESTER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2 BOKSTAV D)

____________

VEDLEGG II A(1)

Kategori Beskrivelse CPC-referanse-
nummer(1) CPV-referansenummer

1 Vedlikehold og reparasjon 6112, 6122, 633, 886 Fra 50100000 til 50982000 (unntatt 
50310000 til 50324200 og 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2 Landtransporttjenester(2), 
herunder tjenester utført av 
pansrede kjøretøyer samt bud-
tjenester, unntatt posttransport

712 (unntatt 71235), 
7512, 87304

Fra 60112000-6 til 60129300-1 (unntatt 
60121000 til 60121600, 60122200-1, 
60122230-0), og fra 64120000-3 til 
64121200-2

3 Person- og godstransport med 
fly, unntatt posttransport

73 (unntatt 7321) Fra 62100000-3 til 62300000-5 (unntatt 
62121000-6, 62221000-7)

4 Posttransport på vei(3) og med 
fly

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0  
62121000-6, 62221000-7

5 Telekommunikasjonstjenester 752 Fra 64200000-8 til 64228200-2, 
72318000-7, og  
fra 72530000-9 til 72532000-3

6 Finansielle tjenester 

a) Forsikringstjenester

b) Bank- og investeringstje-
nester(4)

ex 81, 812, 814 Fra 66100000-1 til 66430000-3 og  
fra 67110000-1 til 67262000-1(4)

7 Datatjenester og tilknyttede 
tjenester

84 Fra 50300000-8 til 50324200-4,
Fra 72100000-6 til 72591000-4,
unntatt 72318000-7 og fra 72530000-9 til 
72532000-3)

8 Forsknings- og utviklingstje-
nester(5)

85 Fra 73000000-2 til 73300000-5,

unntatt 73200000-4, 73210000-7, 
7322000-0)

9 Økonomiske, revisjonsmessi-
ge og skattemessige tjenester

862 Fra 74121000-3 til 74121250-0,

10 Markedsundersøkelser og opi-
nionsmålinger

864 Fra 74130000-9 til 74133000-0,

74423100-1, 74423110-4

11 Bedriftsrådgivning(6) og til-
knyttede tjenester

865, 866 Fra 73200000-4 til 73220000-0,  
Fra 74140000-2 til 74150000-5  
(unntatt 74142200-8), og 
74420000-9, 74421000-6,  
74423000-0, 74423200-2,  
74423210-5, 74871000-5,  
93620000-0

(1)  Dersom CPV og CPC har forskjellig tolkning, skal CPC-nomenklaturen gjelde.
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Kategori Beskrivelse CPC-referanse-
nummer(1) CPV-referansenummer

12 Arkitekttjenester: ingeniørtje-
nester og integrerte ingeniør-
tjenester; byplanleggings- og 
landskapsarkitekttjenester; 
tilknyttet vitenskapelig og 
teknisk konsulentvirksomhet, 
teknisk prøving og analyse

867 Fra 74200000-1 til 74276400-8 og  
fra 74310000-5 til 74323100-0, og 
74874000-6

13 Reklamevirksomhet 871 Fra 74400000-3 til 74422000-3 (unntatt 
74420000-9, og 74421000-6)

14 Rengjøring av bygninger samt 
tjenester tilknyttet eiendoms-
forvaltning

874, 82201 til 82206 Fra 70300000-4 til 70340000-6 og  
fra 74710000-9 til 74760000-4

15 Trykkeri- og forlagsvirksom-
het på honorar- eller kon-
traktsbasis

88442 Fra 78000000-7 til 78400000-1

16 Kloakk- og avfallshåndte-
ringstjenester, rensing og lig-
nende tjenester

94 Fra 90100000-8 til 90320000-6, og 
50190000-3, 50229000-6,  
50243000-0

(1) CPC-nomenklaturen (foreløpig utgave), brukt til å definere virkeområdet for direktiv 92/50/EØF.
(2) Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(3) Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(4) Unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle 

instrumenter, samt sentralbanktjenester.
 Avtaler om kjøp eller leie, uansett finansieringsmåte, av grunn, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller tilhørende 

rettigheter, er også unntatt; avtaler om finansielle tjenester inngått samtidig med, før eller etter inngåelse av avtaler om kjøp eller 
leie, uten hensyn til dens form, skal omfattes av dette direktiv.

(5) Unntatt avtaler om forsknings- og utviklingstjenester som ikke utelukkende kommer den offentlige oppdragsgiveren til gode i egen 
virksomhet, såframt den tjenesten som ytes, fullt ut finansieres av den offentlige oppdragsgiveren.

(6) Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
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VEDLEGG II B

Kategori Beskrivelse CPV-referansenummer CPV-referansenummer

17 Hotell- og restaurantvirksom-
het

64 Fra 55000000-0 til 55524000-9 og  
fra 93400000-2 til 93411000-2

18 Jernbanetransporttjenester 711 60111000-9, og  
fra 60121000-2 til 60121600-8

19 Sjøtransport 72 Fra 61000000-5 til 61530000-9, og  
fra 63370000-3 til 63372000-7

20 Hjelpe- og støttetjenester 
innenfor transport

74 62400000-6, 62440000-8,  
62441000-5, 62450000-1,  
Fra 63000000-9 til 63600000-5  
(unntatt 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7), og  
74322000-2, 93610000-7

21 Juridiske tjenester 861 Fra 74110000-3 til 74114000-1

22 Arbeidsformidlings- og vikar-
tjenester(2)

872 Fra 74500000-4 til 74540000-6, 
74511000-4, og  
fra 95000000-2 til 95140000-5

23 Etterforsknings- og sikker-
hetstjenester, unntatt pansrede 
kjøretøyer

873 (unntatt 87304) Fra 74600000-5 til 74620000-1

24 Utdannings- og opplærings-
tjenester

92 Fra 80100000-7 til 80430000-1

25 Helse- og sosialtjenester 93 74511000-4, og  
fra 85000000-9 til 85323000-9  
(unntatt 85321000-5 og 85322000-2)

26 Rekreasjon, kultur og sport 96 Fra 74875000-3 til 74875200-5, og  
fra 92000000-1 til 92622000-7  
(unntatt 92230000-2)

27 Andre tjenester(2)

(1) Unntatt arbeidsavtaler.
(2) Unntatt avtaler om kjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmateriale som inngås av radio- og fjernsynsforetak, 

samt avtaler om sendetid.
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VEDLEGG III

LISTEN OVER OG KATEGORIER AV OFFENTLIGRETTSLIGE ORGANER NEVNT I ARTIKKEL 1 
NR. 9 ANNET LEDD 

I — BELGIA

Organer

A

— Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

— Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen

— Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

— Agence wallonne à l’Exportation

— Agence wallonne des Télécommunications

— Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées

— Aquafin

— Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

— Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief 
in de Provinciën Astrid

B

— Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België

— Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

— Berlaymont 2000

— Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I

— Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor 
Netheid

— Bureau d’Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau

— Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

C

— Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

— Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen

— Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

— Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging 
van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

— Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade

— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les 
Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der 
Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

— Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les 
Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, 
Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des 
Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd 
door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en 
Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten»)

— Centre d’Etude de l’Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie

— Centre de recherches agronomiques de Gembloux

— Centre hospitalier de Mons
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— Centre hospitalier de Tournai

— Centre hospitalier universitaire de Liège

— Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

— Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding

— Centre régional d’Aide aux Communes

— Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

— Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

— Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

— Comité national de l’Energie — Nationaal Comité voor de Energie

— Commissariat général aux Relations internationales

— Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

— Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

— Conseil central de l’Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

— Conseil économique et social de la Région wallonne

— Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad

— Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie

— Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de 
kleine en middelgrote Ondernemingen

— Conseil supérieur des Classes moyennes

— Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D

— Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

— Dienst voor de Scheepvaart

— Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

— Domus Flandria

E

— Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication de la Communauté 
française

— Export Vlaanderen

F

— Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

— Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

— Fonds bijzondere Jeugdbijstand

— Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

— Fonds culturele Infrastructuur

— Fonds de Participation

— Fonds de Vieillissement — Zilverfonds

— Fonds d’Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

— Fonds de Construction d’Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

— Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de 
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

— Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
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— Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten

— Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d’Entreprises — Fonds tot Vergoeding van 
de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

— Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote 
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

— Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

— Fonds Film in Vlaanderen

— Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake 
Kolenmijnenschade

— Fonds piscicole de Wallonie

— Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan 
Vreemde Staten

— Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens

— Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

— Fonds voor flankerend economisch Beleid

— Fonds wallon d’Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d’Eau 
souterraine

G

— Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

— Grindfonds

H

— Herplaatsingfonds

— Het Gemeenschapsonderwijs

— Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

— Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie

— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie

— Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

— Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer

— Institut d’Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte — aëronomie

— Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

— Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen

— Institut d’Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring

— Institut du Patrimoine wallon

— Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

— Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut

— Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van 
ondergrondse Vergassing

— Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen

— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van 
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap
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— Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van 
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

— Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering

— Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de sociale 
Verzekeringen der Zelfstandigen

— Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor 
Arbeidsomstandigheden

— Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

— Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

— Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie

— Institut pour l’Amélioration des Conditions de Travail— Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

— Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

— Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

— Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België

— Institut scientifique de Service public en Région wallonne

— Institut scientifique de la Santé publique — Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis 
Pasteur

— Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

— Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

— Instituut voor het archeologisch Patrimonium

— Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

— Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

— Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K

— Kind en Gezin

— Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

— Loterie nationale — Nationale Loterij

M

— Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

— Musée royal de l’Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

— Musées royaux d’Art et d’Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

— Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

— Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België

— Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele 
Actie van het Ministerie van Defensie

— Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
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— Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen

— Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen 
en de Landsbonden van Ziekenfondsen

— Office de la Naissance et de l’Enfance

— Office de Promotion du Tourisme

— Office de Sécurité sociale d’Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

— Office for Foreign Investors in Wallonia

— Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
Werknemers

— Office national de l’Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

— Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid

— Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales —Rijksdienst voor sociale Zekerheid 
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

— Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen

— Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

— Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst

— Office régional bruxellois de l’Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

— Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture

— Office régional pour le Financement des Investissements communaux

— Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi

— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

— Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

— Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

— Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België

— Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval 
en Splijtstoffen

P

— Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten

— Participatiemaatschappij Vlaanderen

— Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

— Radio et Télévision belge de la Communauté française

— Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen

— Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

— Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk 
Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

— Société belge d’Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor 
Ontwinkkelingslanden

— Société d’Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l’Ouest du Brabant wallon

— Société de Garantie régionale

— Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

— Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
en erkende maatschappijen

— Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
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— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur

— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège

— Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

— Société publique de Gestion de l’Eau

— Société wallonne du Logement et sociétés agréées

— Sofibail

— Sofibru

— Sofico

T

— Théâtre national

— Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg

— Toerisme Vlaanderen

— Tunnel Liefkenshoek

U

— Universitair Ziekenhuis Gent

V

— Vlaams Commissariaat voor de Media

— Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

— Vlaams Egalisatie Rente Fonds

— Vlaamse Hogescholenraad

— Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

— Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

— Vlaamse interuniversitaire Raad

— Vlaamse Landmaatschappij

— Vlaamse Milieuholding

— Vlaamse Milieumaatschappij

— Vlaamse Onderwijsraad

— Vlaamse Opera

— Vlaamse Radio- en Televisieomroep

— Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

— Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

— Vlaams Fonds voor de Lastendelging

— Vlaams Fonds voor de Letteren

— Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

— Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

— Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

— Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

— Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie
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— Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

— Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

— Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

— Vlaams Zorgfonds

— Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II — DANMARK

Organer

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Kategorier

— De Almene Boligorganisationer (organisasjoner for sosial boligbygging),

— Lokale kirkelige myndigheder (lokale kirkelige myndigheter),

— Andre forvaltningssubjekter (andre forvaltningsenheter).

III — TySKLAND

1. Kategorier

Offentligrettslige administrative enheter, virksomheter og stiftelser opprettet av staten, delstatene eller lokale 
myndigheter, særlig på følgende områder:

1.1. Administrative enheter

— Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (universiteter eller vitenskapelige høyskoler og 
studentorganisasjoner med egne vedtekter),

— berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und 
Apothekerkammern) (yrkessammenslutninger for advokater, notarer, skatterådgivere, revisorer, arkitekter, leger og 
apotekere),

— Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, 
Handwerkerschaften) (næringslivsorganisasjoner: landbruks- og håndverksforeninger, industri- og handelskamre, 
håndverkslaug, håndverkerforbund),

— Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (trygdeinstitusjoner: 
syketrygdordninger, trygdeordninger for ulykkes- og pensjonsforsikring),

— kassenärztliche Vereinigungen (foreninger av leger tilknyttet syketrygdordninger),

— Genossenschaften und Verbände (samvirkelag og andre sammenslutninger).
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1.2. Institusjoner og stiftelser

Ideelle organisasjoner som er underlagt statlig kontroll og driver virksomhet i allmenhetens interesse, særlig på 
følgende områder:
— Rechtsfähige Bundesanstalten (forbundsinstitusjoner med rettslig handleevne),
— Versorgungsanstalten und Studentenwerke (pensjonsinstitusjoner og studentorganisasjoner),
— Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (kultur-, velferds- og hjelpestiftelser).

2. Privatrettslige juridiske personer

Ideelle organisasjoner som er underlagt statlig kontroll og som driver virksomhet i allmenhetens interesse, herunder 
«kommunale Versorgungsunternehmen» (kommunale offentlige tjenester), særlig på følgende områder:
— Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- 

und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (helsetjenesten: sykehus, kuranstalter, medisinske forskningsinstitutter, 
prøvelaboratorier og destruksjonsanlegg for skrotter),

— Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) 
(kultur: offentlige teatre, orkestre, museer, biblioteker, arkiver, dyrehager og botaniske hager),

— Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, 
Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) 
(sosial velferd: barnehager, daghjem for barn, hvilehjem, barne- og ungdomshjem, fritidssentre, samfunnshus, 
kvinnehus, aldershjem, overnattingshjem for hjemløse),

— Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sport: svømmehaller, idrettsanlegg],
— Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (sikkerhet: brannvern, redningstjeneste],
— Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (utdanning: utdannings-, 

videreutdannings- og omskoleringsinstitusjoner og voksenutdanning),
— Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und 

Vereine, Wissenschaftsförderung) (vitenskap, forskning og utvikling: større forskningsinstitusjoner, vitenskapelige 
selskaper og foreninger, vitenskapsfremmende organer),

— Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (renovasjon: gaterenhold, avfalls- og 
kloakktømming),

— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im 
Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) (bygge- og anleggsvirksomhet og boligforvaltning: byplanlegging, 
byutvikling, boligbygging, boligformidling), 

— Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (økonomi: selskaper til fremme av økonomien),
— Friedhofs- und Bestattungswesen (kirkegårder, gravlunder og begravelsestjenester),
— Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, 

Ausbildung) (samarbeid med utviklingsland: finansiering, teknisk samarbeid, utviklingshjelp, utdanning).

IV — HELLAS

Kategorier
a) Offentlige foretak og enheter 
b) Privatrettslige juridiske personer som eies av staten, eller som etter gjeldende regler regelmessig mottar minst 50 % 

av sitt årsbudsjett i form av statstilskudd, eller der staten eier minst 51 % av selskapskapitalen.
c) Privatrettslige juridiske personer som eies av offentligrettslige juridiske personer, av lokale myndigheter på 

hvilket som helst nivå, herunder Det greske forbund av lokale myndigheter (K.E.Δ.K.E.), av lokale forbund av 
«kommuner» (lokale forvaltningsområder) eller av offentlige foretak eller enheter, eller av juridiske personer som 
nevnt under bokstav b), eller som etter gjeldende regler eller i henhold til egne vedtekter mottar minst 50 % av sitt 
årlige budsjett i form av tilskudd fra slike juridiske personer, eller juridiske personer som nevnt ovenfor som eier 
minst 51 % av selskapskapitalen i slike offentligrettslige juridiske personer.

V — SPANIA

Kategorier
— Offentligrettslige organer og enheter som er underlagt «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» 

(loven om offentlige innkjøp), unntatt dem som hører under Administración General del Estado (den alminnelige 
statsforvaltning).

— Offentligrettslige organer og enheter som er underlagt «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» 
(loven om offentlige innkjøp), unntatt dem som hører under Administración de las Comunidades Autónomas (de 
autonome regionforvaltningene).

— Offentligrettslige organer og enheter som er underlagt «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» (loven 
om offentlige innkjøp), unntatt dem som hører under Corporaciones Locales (lokalmyndighetene).

— Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (sosial- og helsemyndighetenes 
forvaltningsenheter og fellestjenester).
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VI — FRANKRIKE

Organer

— Collège de France

— Conservatoire national des arts et métiers

— Observatoire de Paris

— Institut national d’histoire de l’art (INHA)

— Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

— Institut national de la recherche agronomique (INRA)

— Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

— Institut de recherche pour le développement (IRD)

— Agence nationale pour l’emploi (ANPE)

— Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

— Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

— Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

— Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et 
chambres d’agriculture

— Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategorier

1. Statlige offentlige institusjoner

– Agences de l’eau (vannverk)

– Écoles d’architecture (arkitekthøyskoler)

– Universités (universiteter)

– Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) (lærerhøyskoler)

2.  Administrative offentlige institusjoner på regionalt, departmentalt og lokalt plan

– collèges (ungdomsskoler)

– lycées (videregående skoler)

– établissements publics hospitaliers (offentlige sykehus)

– offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM) (offentlige kontorer for sosial boligbygging)

3.  Sammenslutninger av lokale administrative enheter

– établissements publics de coopération intercommunale (offentlige organer for interkommunalt samarbeid)

– institutions interdépartementales et interrégionales (institusjoner som er felles for flere departementer og 
interregionale institusjoner)

VII — IRLAND

Organer

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann [Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]
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Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta [Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia [Food industry promotion]

An Bord Glas [Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gCon [Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara [Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Kategorier

Regional Health Boards (regionale sykehusmyndigheter)

Hospitals and similar institutions of a public character (sykehus og lignende institusjoner av offentlig karakter)

Vocational Education Committees (komiteer for yrkesrettet utdanning)

Colleges and educational institutions of a public character (høyskoler og utdanningsinstitusjoner av offentlig karakter)

Central and Regional Fisheries Boards (sentrale og regionale fiskerimyndigheter)

Regional Tourism Organisations (regionale reiselivsorganisasjoner)

National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (nasjonale 
tilsyns- og klageorganer, f.eks. innen telekommunikasjon, energi, byplanlegging osv.)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials 
Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental 
Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research 
Institute, National Standards Authority, etc.] (Organer opprettet for å utføre særlige funksjoner eller dekke behov i 
forskjellige offentlige sektorer, f.eks. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, 
Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of 
Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority osv.)

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of 
this Directive (andre offentlig organer som kommer inn under definisjonen av offentligrettslige organer i henhold til 
artikkel 1 nr. 7 i dette direktiv).

VIII — ITALIA

Organer

Società «Stretto di Messina»

Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l’aviazione civile — ENAC

Ente nazionale per l’assistenza al volo — ENAV

ANAS S.p.A

Kategorier

— Enti portuali e aeroportuali (havne- og lufthavnsmyndigheter),

— Consorzi per le opere idrauliche (vannbyggingskonsortier),

— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (statlige universiteter, 
statlige universitetsinstitutter, konsortier for universitetsutbygging),

— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (offentlige velferds- og velgjørenhetsinstitusjoner),
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— Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (høyere 
vitenskapelige og kulturelle institutter, astronomiske, astrofysiske, geofysiske og vulkanologiske observatorier),

— Enti di ricerca e sperimentazione (organer for forskning og eksperimentering),

— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (forvaltningsorganer for obligatoriske trygde- 
og velferdsordninger),

— Consorzi di bonifica (konsortier for landgjenvinning),

— Enti di sviluppo e di irrigazione (utviklings- og irrigasjonsmyndigheter),

— Consorzi per le aree industriali (konsortier for industriområder),

— Comunità montane (kommunesammenslutninger i fjellområder),

— Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organer som yter tjenester i allmennhetens interesse),

— Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (offentlige organer som driver 
virksomhet innen underholdning, sport, turisme og fritidsaktiviteter),

— Enti culturali e di promozione artistica (organer til fremme av kulturelle og kunstneriske aktiviteter).

IX — LUXEMBOURG

Kategorier

— Établissements publics de l’État placés sous la surveillance d’un membre du gouvernement (statsinstitusjoner under 
tilsyn av et regjeringsmedlem),

— Établissements publics placés sous la surveillance des communes (offentlige institusjoner under kommunalt tilsyn),

— Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes 
(kommuneforbund opprettet i henhold til lov om kommuneforbund av 23. februar 2001).

X — NEDERLAND

Organer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Innenriksdepartementet)

— Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) (Nederlands institutt for brann- og 
katastrofeberedskap)

— Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) (Nederlands kontor for kvalifikasjonsbevis for brannmenn)

— Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) (Nasjonalt institutt for opptak og utdanning av 
polititjenestemenn)

— 25 afzonderlijke politieregio’s (25 atskilte politidistrikter)

— Stichting ICTU (ICTU-stiftelsen)

Økonomidepartementet

— Stichting Syntens (Syntens-stiftelsen)

— Van Swinden Laboratorium B.V. (Van Swinden-laboratoriet B.V.)

— Nederlands Meetinstituut B.V. (Nederlands institutt for måleteknikk og teknologi)

— Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) (Nederlands institutt for luftfartøyutvikling og 
romfart)

— Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) (Nederlands reiselivsråd)

— Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) (Samarbeidsforbundet for provinsrådene i Nord-Nederland)

— Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) (Gelderland utviklingsselskap)
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— Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) (Overijssel internasjonal næringsutvikling)

— LIOF (Limburg investeringsutviklingsselskap LIOF)

— Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) (NOM Investeringsutvikling)

— Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)(Brabant utviklingsselskap)

— Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Det uavhengige post- og teletilsynet)

Finansdepartementet

— De Nederlandse Bank N.V. (Nederlands sentralbank)

— Autoriteit Financiële Markten (Nederlands kredittilsyn)

— Pensioen- & Verzekeringskamer (Nederlands tilsynsmyndighet for pensjoner og forsikring)

Justisdepartementet

— Stichting Reclassering Nederland (SRN) (Nederlands rehabiliteringskontor)

— Stichting VEDIVO (VEDIVO-kontoret, forening for verger)

— Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen (Vergeinstitusjoner)

— Stichting Halt Nederland (SHN) (Nederlandsk institusjon for behandling av ungdomskriminelle)

— Particuliere Internaten (Privatinternater)

— Particuliere Jeugdinrichtingen (Straffeanstalter for unge lovbrytere)

— Schadefonds Geweldsmisdrijven (Fond for erstatning til voldsofre)

— Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) (Sentralorganet for mottak av asylsøkere)

— Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Nasjonalt kontor for inndriving av underholdsbidrag)

— Landelijke organisaties slachtofferhulp (Nasjonale organisasjoner for hjelp til ofre)

— College Bescherming Persoongegevens (Nederlands datatilsyn)

— Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) (Administrasjon for Studiesenter om rettspleie)

— Raden voor de Rechtsbijstand (Rettshjelpsråd)

— Stichting Rechtsbijstand Asiel (Sentre for juridisk rådgivning til asylsøkere)

— Stichtingen Rechtsbijstand (Rettshjelpsinstitusjoner)

— Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) (Nasjonalkontoret mot rasediskriminering)

— Clara Wichman Instituut (Clara Wichman-instituttet)

— Tolkencentra (Tolkesentre)

Departementet for landbruk, naturforvaltning og fiskeri

— Bureau Beheer Landbouwgronden (Arealforvaltningskontoret)

— Faunafonds (Faunafond)

— Staatsbosbeheer (Det nasjonale skogvesen)

— Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding (Nederlands kontor for opplysning om mat og ernæring)

— Universiteit Wageningen (Wageningen universitet og forskningssenter)

— Stichting DLO (Landbruksforskningssenter)

— (Hoofd) productschappen (Bransjeforeninger)

Departementet for utdanning, kultur og vitenskap

A.  Generelle beskrivelser

— offentlige eller offentlig finansierte skoler for undervisning på grunnskoletrinnet i henhold til grunnskoleloven
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— offentlige eller offentlig finansierte skoler for spesialundervisning, videregående spesialundervisning eller 
institusjoner for spesialundervisning eller videregående spesialundervisning i henhold til loven om ressurssentre

— offentlige eller offentlig finansierte private skoler eller institusjoner for videregående utdanning i henhold til loven 
om videregående utdanning

— offentlige institusjoner eller offentlig finansierte private institusjoner i henhold til loven om utdanning og 
yrkesrettet utdanning

— offentlige eller offentlig finansierte privatskoler i henhold til loven om forsøksundervisning

— offentlig finansierte universiteteter og institusjoner for høyere utdanning, Det åpne universitet og 
universitetssykehusene, i henhold til loven om høyere utdanning og vitenskapelig forskning, samt institusjoner for 
internasjonal utdanning der mer enn 50 % av budsjettet er finansiert med offentlige midler

— skoleveiledningstjenester i henhold til grunnskoleloven eller loven om ressurssentre

— nasjonale pedagogiske sentre i henhold til loven om tilskudd til virksomhet til støtte for det nasjonale 
utdanningsvesen

— kringkastingsorganisasjoner i henhold til medieloven

— fond som fastsatt i loven om særlig kulturpolitikk

— nasjonale organer for yrkesrettet utdanning

— stiftelser i henhold til loven om privatisering av nasjonale museumstjenester

— andre museer som mottar mer enn 50 % av sin finansiering fra Departementet for utdanning, kultur og vitenskap

— andre organisasjoner og institusjoner innen utdanning, kultur og vitenskap som mottar mer enn 50 % av sin 
finansiering fra Departementet for utdanning, kultur og vitenskap

B .  N a v n

— Informatie Beheer Groep

— Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

— Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

— Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

— Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

— Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

— Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

— Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

— Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

— College van Beroep voor het hoger Onderwijs

— Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

— Koninklijke Bibliotheek

— Stichting Muziek Centrum van de Omroep

— Stichting Ether Reclame

— Stichting Radio Nederland Wereldomroep

— Nederlandse Programma Stichting

— Nederlandse Omroep Stichting

— Commissariaat voor de Media

— Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

— Stichting Lezen

— Dienst Omroepbijdragen

— Centrum voor innovatie en opleidingen
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— Bedrijfsfonds voor de Pers

— Centrum voor innovatie van opleidingen

— Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

— Instituut voor Leerplanontwikkeling

— Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

— Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

— Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

— BVE-Raad

— Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

— Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

— Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

— Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

— Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

— Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

— Stichting SoFoKles

— Europees Platform

— Stichting mobiliteitsfonds HBO

— Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

— Stichting minderheden Televisie Nederland

— Stichting omroep allochtonen

— Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

— School der Poëzie

— Nederlands Perscentrum

— Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

— Bibliotheek voor varenden

— Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

— Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

— Nederlandse luister- en braillebibliotheek

— Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

— Bibliotheek Le Sage Ten Broek

— Doe Maar Dicht Maar

— ElHizjra

— Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

— Fund for Central and East European Book Projects

— Jongeren Onderwijs Media

Sosial- og arbeidsdepartementet

— Sociale Verzekeringsbank (Sosial forsikringsbank)

— Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Arbeidsformidling)

— Stichting Silicose Oud Mijnwerkers (Stiftelse for tidligere gruvearbeidere som lider av silikose)

— Pensioen- & Verzekeringskamer (Nederlands tilsynsmyndighet for pensjoner og forsikring)

— Sociaal Economische Raad (SER) (Nederlands sosiale og økonomiske råd)
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— Raad voor Werk en Inkomen (RWI) (Råd for arbeid og inntekt)

— Centrale organisatie voor werk en inkomen (Sentralorganisasjon for arbeid og inntekt)

— Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Organ med kompetanse på området trygd for arbeidstakere)

Departement for transport, kommunikasjoner og offentlige arbeider

— RDW Voertuig informatie en toelating (Kjøretøyinformasjon og -godkjenning)

— Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) (Lufttrafikkontrollorganisasjon)

— Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) (Det nederlandske losforbundet)

— Regionale Loodsencorporatie (RLC) (Regionalt losforbund)

Departement for boligbygging, byplanlegging og miljø

— Kadaster (grunnboksregister)

— Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Sentralt boligbyggningsfond)

— Stichting Bureau Architectenregister (Arkitektregister)

Helse-, velferds- og sportsdepartementet

— Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

— College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) (Legemiddelverket)

— Commissies voor gebiedsaanwijzing

— College sanering Ziekenhuisvoorzieningen (Nasjonalt styre for sanering av sykehussektoren)

— Zorgonderzoek Nederland (ZON) (Råd for forskning og utvikling i helsesektoren)

— Keuringsinstellingen Wet medische hulpmiddelen (Tilsynsorganer i henhold til loven om medisinsk utstyr)

— N.V. KEMA/Stichting TNO Certification (KEMA/TNO-sertifisering)

— College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) (Nasjonalt organ for bygging av sykehus)

— College voor Zorgverzekeringen (CVZ) (Organ for syketrygd/forsikring)

— Nationaal Comité 4 en 5 mei (Nasjonalkomiteen for 4. og 5. mai)

— Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) (Rådet for pensjoner og sosiale ytelser)

— College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) (Tilsynsråd for takster i helsesektoren)

— Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

— Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) (Stiftelse til fremme av folkehelsen og 
miljøet)

— Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

— Stichting Sanquin Bloedvoorziening (Sanquin-fondet for blodforsyning)

— College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG (Helsetrygdkomiteenes 
tilsynsråd for registrering av yrkespraksis i helsesektoren)

— Ziekenfondsen (Sykekasser)

— Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) (Nederlandsk transplantasjonsstiftelse)

— Regionale Indicatieorganen (RIO’s) (Regionale råd for behovsprøving).

XI — ØSTERRIKE

Alle organer som er underlagt kontroll av «Rechnungshof» (Riksrevisjonen), unntatt organer av industriell eller 
kommersiell art.
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XII — PORTUGAL

Kategorier

— Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (offentlige institusjoner som ikke er av kommersiell eller 
industriell art)

— Serviços públicos personalizados (offentlige tjenester som er rettssubjekter)

— Fundações públicas (offentlige stiftelser)

— Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (offentlige institusjoner for utdanning, 
vitenskapelig forskning og helse)

XIII — FINLAND

Offentlige eller offentlig kontrollerte organer og foretak som ikke er av industriell eller kommersiell art.

XIV — SVERIGE

Alle ikke-kommersielle organer der offentlige kontrakter er underlagt tilsyn ved det nasjonale kontor for offentlige 
innkjøp.

XV — DET FORENTE KONGERIKE

Organer

— Design Council

— Health and Safety Executive

— National Research Development Corporation

— Public Health Laboratory Service Board

— Advisory, Conciliation and Arbitration Service

— Commission for the New Towns

— National Blood Authority

— National Rivers Authority

— Scottish Enterprise

— Scottish Homes

— Welsh Development Agency

Kategorier

— Maintained schools (skoler som mottar offentlig støtte)

— Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (universiteter, høyskoler og 
læreanstalter som for det meste finansieres av andre offentlige oppdragsgivere)

— National Museums and Galleries (nasjonale museer og kunstsamlinger)

— Research Councils (forskningsråd)

— Fire Authorities (brannvesen)

— National Health Service Strategic Health Authorities (strategiske myndigheter i den offentlige helsetjenesten)

— Police Authorities (politimyndigheter)

— New Town Development Corporations (myndigheter for planlegging av nye byer)

— Urban Development Corporations (byutviklingsmyndigheter)
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VEDLEGG IV

SENTRALE STATLIGE MYNDIGHETER(1)

BELGIA

— l’État — de Staat — staten

—  les communautés — de gemeenschappen — fellesskapene

— les commissions communau-
taires

— de gemeenschapscom-missies — fellesskapskommisjonene

— les régions — de gewesten — regionene

— les provinces — de provincies — provinsene

— les communes — de gemeenten — kommunene

— les centres publics d’aide socia-
le

— de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn

— offentlige sentre for sosialhjelp

— les fabriques d’églises et les 
organismes chargés de la ges-
tion du temporel des autres 
cultes reconnus

— de kerkfabrieken en de instel-
lingen die belast zijn met het 
beheer van de temporalïen van 
de erkende erediensten

— kirkeråd og organisasjoner med 
ansvar for å forvalte eiendom 
tilhørende andre godkjente tros-
samfunn 

— les sociétés de développement 
régional

— de gewestelijke ontwikkelings-
maatschappijen

— selskaper for regional utvikling

— les polders et wateringues — de polders en wateringen — myndigheter for dammer og 
vassdrag

— les comités de remembrement 
des biens ruraux

— de ruilverkavelingscomités — landbruksnemndene

— les zones de police — de politiezones — politidistriktene

— les associations formées par 
plusieurs des pouvoirs adjudi-
cateurs ci-dessus.

— de verenigingen gevormd door 
een of meerdere aanbestedende 
overheden hierboven.

— sammenslutningene av flere av 
de ovennevnte offentlige opp-
dragsgiverne.

DANMARK

1. Folketinget – Parlamentet Rigsrevisionen – Riksrevisjonen

2. Statsministeriet – Statsministerens kontor

3. Udenrigsministeriet – Utenriksdepartementet

4. Beskæftigelsesministeriet – Arbeidsdepartementet 5 styrelser og institutioner – 5 underliggende etater og 
institusjoner

5. Domstolsstyrelsen – Domstolsforvaltningen

6. Finansministeriet – Finansdepartementet 5 styrelser og institutioner – 5 underliggende etater og 
institusjoner

7. Forsvarsministeriet – Forsvarsdepartementet En rekke institusjoner

8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet – Innenriks- og 
helsedepartementet

En rekke underliggende etater og institusjoner, herunder 
Statens Serum Institut

9. Justitsministeriet – Justisdepartementet Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser 
– Rikspolitisjefen, 2 direktorater og en rekke underlig-
gende etater

10. Kirkeministeriet – Kirkedepartementet 10 stiftsøvrigheder – 10 bispedømmemyndigheter

11. Kulturministeriet – Kulturdepartementet Departement samt et antal statsinstitutioner – Selve 
departementet samt en rekke statsinstitusjoner 

12. Miljøministeriet – Miljøverndepartementet 6 styrelser – 6 underliggende etater

(1) I dette direktiv menes med «sentrale statlige myndigheter» de myndighetene som er oppført til orientering i dette vedlegg og, i den 
grad det er foretatt rettelser eller endringer på nasjonalt plan, de enhetene som har erstattet dem.
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13. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 
– Departementet for flyktnings-, innvandrings- og 
integreringssaker

1 styrelse – 1 underliggende etat

14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 9 direktorater og institutioner – 9 direktorater og insti-
tusjoner

15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder 
Udvikling – Departementet for vitenskap, teknologi 
og nyskaping

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter 
Risø og Statens uddannelsesbygninger – En rekke 
underliggende etater og institusjoner, herunder 
Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger

16. Skatteministeriet – Skattedepartementet 1 styrelse og institutioner – 1 underliggende etat og en 
rekke institusjoner

17. Socialministeriet – Sosialdepartementet 3 styrelser og institutioner – 3 underliggende etater og en 
rekke institusjoner

18. Trafikministeriet – Transportdepartementet 12 styrelser og institutioner, herunder 
Øresundsbrokonsortiet – 12 underliggende etater og 
institusjoner, herunder Øresundsbrokonsortiet

19. Undervisningsministeriet – Utdanningsdepartementet 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre insti-
tutioner – 3 underliggende etater, 4 utdanningsinstitus-
joner og 5 andre institusjoner

20. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og 
næringsdepartementet

Adskillige styrelser og institutioner – En rekke under-
liggende etater og institusjoner

TySKLAND

Auswärtiges Amt Utenriksministeriet

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) Forbundsministeriet for innenrikssaker (bare sivile inn-
kjøp)

Bundesministerium der Justiz Forbundsjustisministeriet

Bundesministerium der Finanzen Forbundsfinansministeriet

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Forbundsministeriet for økonomi og arbeid

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft

Forbundsministeriet for forbrukervern, mat og landbruk

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärisch-
en Güter)

Forbundsforsvarsministeriet (ingen militære innkjøp)

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

Forbundsministeriet for familiesaker, eldre, kvinner og 
ungdom

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherheit

Forbundsministeriet for helse og trygd

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen

Forbundsministeriet for transport, bygge- og anleggsar-
beider og boligspørsmål

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit

Forbundsministeriet for miljø, naturvern og atomsik-
kerhet

Bundesministerium für Bildung und Forschung Forbundsministeriet for utdanning og forskning

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung

Forbundsministeriet for økonomisk samarbeid og utvik-
ling

HELLAS

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης

Departementet for innenrikssaker, offentlig forvaltning 
og desentralisering

2. Υπουργείο Εξωτερικών Utenriksdepartementet

3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Økonomi- og finansdepartementet

4. Υπουργείο Ανάπτυξης Utviklingsdepartementet

5. Υπουργείο Δικαιοσύνης Justisdepartementet

6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Departementet for utdanning og trossamfunn

7. Υπουργείο Πολιτισμού Kulturdepartementet
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8. Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας Helse- og velferdsdepartementet

9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων

Departementet for miljø, arealplanlegging og offentlige 
arbeider

10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Arbeids- og trygdedepartementet

11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Samferdselsdepartementet

12. Υπουργείο Γεωργίας Landbruksdepartementet

13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Skipsfartsdepartementet

14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης Departementet for Makedonia og Thráki

15. Υπουργείο Αιγαίου Departementet for Egeerhavsområdet

16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Pressedepartementet

17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Generalsekretariatet for ungdom

18. Γενική Γραμματεία Ισότητας Generalsekretariatet for likestilling

19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Generalsekretariatet for trygdespørsmål

20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού Generalsekretariatet for grekere i utlandet

21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Generalsekretariatet for industri

22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Generalsekretariatet for forskning og teknologi

23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Generalsekretariatet for idrett

24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Generalsekretariatet for offentlige arbeider

25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος

Det nasjonale statistikkontor

26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας Den nasjonale velferdsorganisasjon

27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας Organisasjonen for arbeidstakerboliger

28. Εθνικό Τυπογραφείο Nasjonaltrykkeriet

29. Γενικό Χημείο του Κράτους Det allmenne statslaboratorium

30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Den greske motorveikasse

31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Universitetet i Athen

32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Universitetet i Thessaloniki

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Universitetet i Thráki

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Det egeiske universitet

35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Universitetet i Ioannina

36. Πανεπιστήμιο Πατρών Universitetet i Patras

37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Universitetet i Makedonia

38. Πολυτεχνείο Κρήτης Den polytekniske skolen på Kreta

39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και 
Επαγγελμάτων

Sivitanidios tekniske skole

40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο Eginitio sykehus

41. Αρεταίειο Νοσοκομείο Areteio sykehus

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Nasjonalsenteret for offentlig fovaltning

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. Den offentlige materialforvaltning

44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Bøndenes forsikringsorganisasjon

45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Organisasjonen for skolebygging
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46. Γενικό Επιτελείο Στρατού(1) Hærens generalstab

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού(1) Marinens generalstab

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας(1) Luftforsvarets generalstab

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Den greske atomenergikommisjon

50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων Generalsekretariatet for videreutdanning

___________
(1) Ikke-krigsmateriell som omfattes av vedlegg V.

SPANIA

Presidencia del Gobierno Statsministerens kontor

Ministerio de Asuntos Exteriores Utenriksdepartementet

Ministerio de Justicia Justisdepartementet

Ministerio de Defensa Forsvarsdepartementet

Ministerio de Hacienda Finansdepartementet

Ministerio de Interior Innenriksdepartementet

Ministerio de Fomento Departementet for innenlandsk utvikling

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes Departementet for utdanning, kultur og idrett

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Arbeids- og sosialdepartementet

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Landbruks-, fiskeri- og matdepartementet

Ministerio de la Presidencia Departementet for Statsministerens kontor

Ministerio de Administraciones Públicas Departementet for den offentlig forvaltning 

Ministerio de Sanidad y Consumo Departementet for helse og forbrukersaker

Ministerio de Economía Økonomidepartementet

Ministerio de Medio Ambiente Miljøverndepartementet

Ministerio de Ciencia y Tecnología Departementet for vitenskap og teknologi

FRANKRIKE

1. Departementer

— Services du Premier ministre — Statsministerens kontor

— Ministère des affaires étrangères — Utenriksdepartementet

— Ministère des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité

— Sosial-, arbeids- og solidaritetsdepartementet

— Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales

— Departementet for landbruk, mat, fiskerier og land-
distriktene

— Ministère de la culture et de la communication — Kultur- og kommunikasjonsdepartementet

— Ministère de la défense(1) — Forsvarsdepartementet

— Ministère de l’écologie et du développement durable — Departementet for økologi og bærekraftig utvikling

— Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie — Økonomi-, finans- og industridepartementet
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— Ministère de l’équipement, des transports, du loge-
ment, du tourisme et de la mer

— Departementet for infrastruktur, transport, boligbyg-
ging, turisme og havet

— Ministère de la fonction publique, de la réforme de 
l’Etat et de l’aménagement du territoire

— Departementet for offentlig tjeneste, statsreform og 
arealplanlegging

— Ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des 
libertés locales

— Departementet for innenrikssaker, indre sikkerhet og 
lokalt selvstyre 

— Ministère de la justice — Justisdepartementet

— Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de 
la recherche

— Departementet for ungdom, utdanning og forskning

— Ministère de l’outre-mer — Departementet for de oversjøiske departementer og 
territorier

— Ministère de la santé, de la famille et des personnes 
handicapées

— Departementet for helse, familie og funksjonshem-
mede

— Ministère des sports — Idrettsdepartementet

______________
(1) Ikke-krigsmateriell.

2. Nasjonale offentlige institusjoner

— Académie de France à Rome — Det franske akademiet i Roma

— Académie de marine — Marineakademiet

— Académie des sciences d’outre-mer — Det oversjøiske vitenskapsakademi

— Agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS)

— Trygdeorganenes sentralkontor

— Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT)

— Nasjonalkontoret for forbedring av arbeidsvilkårene

— Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
(ANAH)

— Nasjonalkontoret for forbedring av boligforholdene

— Agence nationale pour l’indemnisation des Français 
d’outre-mer (ANIFOM)

— Nasjonalkontoret for erstatning til franskmenn i 
oversjøiske departementer og territorier

— Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
(APCA)

— De regionale landbrukskamrenes faste forsamling

— Bibliothèque nationale de France — Frankrikes nasjonalbibliotek

— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg — Nasjonal- og universitetsbiblioteket i Strasbourg

— Bibliothèque publique d’information — Det offentlige informasjonsbibliotek

— Caisse des dépôts et consignations — Den offentlige depositokasse

— Caisse nationale des autoroutes (CNA) — Den nasjonale motorveikasse

— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) — Den nasjonale militære trygdekasse

— Centre des monuments nationaux (CMN) — Senteret for nasjonalmonumenter

— Caisse de garantie du logement locatif social — Garantifondet for sosial boligbygging

— Casa de Velasquez — Casa de Velázquez (fransk kultursenter i Madrid)

— Centre d’enseignement zootechnique — Senter for zootekniske studier

— Centre d’études du milieu et de pédagogie appliquée 
du ministère de l’agriculture

— Landbruksdepartementetets senter for miljøstudier 
og anvendt pedagogikk

— Centre d’études supérieures de sécurité sociale — Senter for høyere trygdefaglige studier 
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— Centres de formation professionnelle agricole — Sentre for yrkesrettet landbruksopplæring

— Centre national d’art et de culture Georges Pompidou — Det nasjonale Georges Pompidou-senteret for kunst 
og kultur

— Centre national de la cinématographie — Det nasjonale senter for filmkunst

— Centre national d’études et de formation pour 
l’enfance inadaptée

— Det nasjonale studie- og opplæringssenter for arbeid 
med barn med tilpasningsvansker

— Centre national d’études et d’expérimentation du 
machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des 
forêts (CEMAGREF)

— Det nasjonale institutt for landbruks- og miljøtek-
nikk

— Centre national des lettres — Det nasjonale senter for humanistiske fag

— Centre national de documentation pédagogique — Det nasjonale senter for pedagogikkdokumentasjon

— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires 
(CNOUS)

— Det nasjonale senter for bistand til studenter og sko-
leelever

— Centre hospitalier des Quinze-Vingts — Sykehuset Quinze-Vingts

— Centre national de promotion rurale de Marmilhat — Det nasjonale senter i Marmilhat for utvikling av 
landdistriktene

— Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS) — Sentrene for voksenundervisning og idrett

— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) — Regionale sentre for bistand til universitetsstudenter

— Centres régionaux de la propriété forestière — Regionale sentre for skogeiere

— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants — Trygdekontor for vandrearbeidere

— Commission des opérations de bourse — Børskommisjonen

— Conseil supérieur de la pêche — Fiskerirådet

— Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacus-
tres

— Kontoret for bevaring av strandsoner langs kyster og 
innsjøer 

— Conservatoire national supérieur de musique de Paris — Den nasjonale musikkhøyskole i Paris

— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon — Den nasjonale musikkhøyskole i Lyon

— Conservatoire national supérieur d’art dramatique — Den nasjonale teaterhøyskolen

— École centrale — Lyon — Den nasjonale høyskole for ingeniørstudier og for-
skning, Lyon 

— École centrale des arts et manufactures— — Den nasjonale høyskole for ingeniørstudier og viten-
skap, Paris

— Ecole du Louvre — Ecole du Louvre (kunsthøyskole)

— École française d’archéologie d’Athènes — Fransk arkeologisk institutt i Athen

— École française d’Extrême-Orient — Den franske skole for studier om Det fjerne østen

— École française de Rome — Den franske skole i Roma

— École des hautes études en sciences sociales — Skolen for høyere samfunnsvitenskapelig utdanning

— École nationale d’administration — Den nasjonale skole for offentlig forvaltning

— École nationale de l’aviation civile (ENAC) — Den nasjonale høyskole for sivil luftfart 

— École nationale des Chartes — Den nasjonale paleografihøyskolen

— École nationale d’équitation — Den nasjonale rideskole

— École nationale du génie rural des eaux et des forêts 
(ENGREF)

— Den nasjonale ingeniørhøyskolen for landdistrikter, 
vannbyggingsteknikk og skogbruk
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— Écoles nationales d’ingénieurs — De nasjonale ingeniørhøyskolene

— École nationale d’ingénieurs des techniques des 
industries agricoles et alimentaires

— Den nasjonale ingeniørhøyskole for landbruks- og 
næringsmiddelteknikk

— Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles — Den nasjonale ingeniørhøyskole for landbruk

— Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg

— Den nasjonale høyskole for vannbyggings- og miljø-
teknikk i Strasbourg

— École nationale de la magistrature — Den nasjonale dommer- og anklagerskole

— Écoles nationales de la marine marchande — De nasjonale sjømannsskolene

— École nationale de la santé publique (ENSP) — Den nasjonale skole for folkehelsen

— École nationale de ski et d’alpinisme — Den nasjonale ski- og fjellsportskolen

— École nationale supérieure agronomique — 
Montpellier

— Den nasjonale agronomihøyskolen i Montpellier

— École nationale supérieure agronomique — 
Rennes

— Den nasjonale agronomihøyskolen i Rennes

— École nationale supérieure des arts décoratifs — Den nasjonale håndverkshøyskole

— École nationale supérieure des arts et industries — 
Strasbourg

— Den nasjonale kunstindustrihøyskole i Strasbourg

— École nationale supérieure des arts et industries tex-
tiles — Roubaix

— Den nasjonale høyskole for kunst og tekstilindustri i 
Roubaix

— Écoles nationales supérieures d’arts et métiers — De nasjonale ingeniørhøyskolene

— École nationale supérieure des beaux-arts — Den nasjonale kunsthøyskolen

— École nationale supérieure des bibliothécaires — Den nasjonale bibliotekhøyskolen

— École nationale supérieure de céramique industrielle — Den nasjonale høyskolen for industriell keramikk

— École nationale supérieure de l’électronique et de ses 
applications (ENSEA)

— Den nasjonale elektronikkhøyskolen

— École nationale supérieure des industries agricoles 
alimentaires

— Den nasjonale høyskolen for landbruksbasert 
næringsmiddelindustri 

— École nationale supérieure du paysage — Den nasjonale høyskolen for landskapsarkitektur

— Écoles nationales vétérinaires — De nasjonale veterinærhøyskolene

— École nationale de voile — Den nasjonale seilsportskolen

— Écoles normales nationales d’apprentissage — De nasjonale lærlingskolene

— Écoles normales supérieures — Lærerhøyskolene

— École polytechnique — Den polytekniske høyskole

— École technique professionnelle agricole et forestière 
de Meymac (Corrèze)

— Den tekniske jordbruks- og skogbruksskolen i 
Meymac (Corrèze)

— École de sylviculture — Crogny (Aube) — Skogbruksskolen i Crogny (Aube)

— École de viticulture et d’oenologie de la Tour-Blanche 
(Gironde)

— Vindyrkings- og ønologiskolen i Tour-Blanche 
(Gironde)

— École de viticulture — Avize (Marne) — Vindyrkingsskolen i Avize (Marne)

— Hôpital national de Saint-Maurice — Rikshospitalet i Saint-Maurice

— Établissement national des invalides de la marine 
(ENIM)

— Den nasjonale trygdeinstitusjonen for uføre sjøfolk
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— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter — Koenigswarter nasjonale veldedige organisasjon

— Établissement de maîtrise d’ouvrage des travaux cul-
turels (EMOC)

— Instituttet for tilsyn med arbeid på statens kultur-
bygg

— Établissement public du musée et du domaine national 
de Versailles

— Det offentlige instituttet for museet og statseiendom-
men Versailles

— Fondation Carnegie — Carnegie-stiftelsen

— Fondation Singer-Polignac — Singer-Polignac-stiftelsen

— Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la 
lutte contre les discriminations

— Tiltaks- og støttefondet for integrering og kamp mot 
forskjellsbehandling

— Institut de l’élevage et de médecine vétérinaire des 
pays tropicaux (IEMVPT)

— Instituttet for oppdrett og veterinærmedisin i tro-
piske land

— Institut français d’archéologie orientale du Caire — Det franske instituttet for orientalsk arkeologi i 
Kairo

— Institut français de l’environnement — Det franske miljøinstituttet

— Institut géographique national — Det nasjonale geografiske instituttet

— Institut industriel du Nord — Industriinstituttet for nord-Frankrike

— Institut national agronomique de Paris-Grignon — Det nasjonale agronomiinstituttet i Paris-Grignon,

— Institut national des appellations d’origine (INAO) — Nasjonalinstituttet for opprinnelsesbetegnelser

— Institut national d’astronomie et de géophysique 
(INAG)

— Det nasjonale instituttet for astronomi og geofysikk

— Institut national de la consommation (INC) — Det nasjonale forbrukerinstituttet

— Institut national d’éducation populaire (INEP) — Det nasjonale instituttet for voksenopplæring

— Institut national d’études démographiques (INED) — Det nasjonale instituttet for befolkningsundersøkel-
ser

— Institut national des jeunes aveugles — Paris — Det nasjonale instituttet for unge blinde i Paris

— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux — Det nasjonale instituttet for unge døve i Bordeaux

— Institut national des jeunes sourds — Chambéry — Det nasjonale instituttet for unge døve i Chambéry

— Institut national des jeunes sourds — Metz — Det nasjonale instituttet for unge døve i Metz

— Institut national des jeunes sourds — Paris — Det nasjonale instituttet for unge døve i Paris

— Institut national du patrimoine — Det nasjonale instituttet for kulturarven

— Institut national de physique nucléaire et de physique 
des particules (I.N2.P3)

— Det nasjonale instituttet for kjerne- og partikkelfy-
sikk

— Institut national de la propriété industrielle — Det nasjonale instituttet for industriell eiendomsrett

— Institut national de recherches archéologiques préven-
tives

— Det nasjonale instituttet for forebyggende arkeolo-
gisk forskning

— Institut national de recherche pédagogique (INRP) — Det nasjonale instituttet for pedgagogisk forskning

— Institut national des sports et de l’éducation physique — Det nasjonale instituttet for sport og idrett

— Instituts nationaux polytechniques — De nasjonale polytekniske instituttene

— Instituts nationaux des sciences appliquées — De nasjonale instituttene for anvendt vitenskap

— Institut national supérieur de chimie industrielle de 
Rouen

— Det nasjonale instituttet for industriell kjemi i Rouen
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— Institut national de recherche en informatique et en 
automatique (INRIA)

— Det nasjonale instituttet for informatikk- og automa-
tiseringsforskning

— Institut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS)

— Det nasjonale instituttet for transport og trans-
portsikkerhetsforskning

— Instituts régionaux d’administration — De regionale forvaltningsinstituttene

— Institut supérieur des matériaux et de la construction 
mécanique de Saint-Ouen

— Instituttet for materialer og mekanisk konstruksjon i 
Saint-Ouen

— Musée Auguste-Rodin — Auguste-Rodin-museet

— Musée de l’armée — Hærmuseet

— Musée Gustave-Moreau — Gustave-Moreau-museet

— Musée du Louvre — Louvre-museet

— Musée du quai Branly — Quai Branly-museet

— Musée national de la marine — Marinemuseet

— Musée national J.-J.-Henner — Det nasjonale J.J. Henner-museet

— Musée national de la Légion d’honneur — Det nasjonale museet for Æreslegionen

— Muséum national d’histoire naturelle — Det nasjonale naturhistoriske museet

— Office de coopération et d’accueil universitaire — Kontoret for samarbeid og mottak av universitets-
studenter

— Office français de protection des réfugiés et apatrides — Det franske kontor for vern av flyktninger og stats-
løse

— Office national de la chasse et de la faune sauvage — Det nasjonale kontoret for jakt og ville dyr

— Office national d’information sur les enseignements et 
les professions (ONISEP)

— Det nasjonale opplysningskontoret for høyere utdan-
ning og yrkesvalg

— Office des migrations internationales (OMI) — Kontoret for internasjonal migrasjon

— Office universitaire et culturel français pour l’Algérie — Det franske universitets- og kulturkontoret for 
Algerie

— Palais de la découverte — Opplevelsessenteret Palais de la découverte

— Parcs nationaux — Nasjonalparker

— Syndicat des transports parisiens d’Ile-de-France — Transportselskapet for Paris og Ile-de-France

— Thermes nationaux — Aix-les-Bains — De nasjonale kurbadene i Aix-les-Bains

3. Andre nasjonale offentlige institusjoner

— Union des groupements d’achats publics (UGAP) — Sammenslutningen av offentlige innkjøpsforeninger

IRLAND

President’s Establishment (Presidentens kontor)

Houses of the Oireachtas[Parliament] and European Parliament (De to kamrene i Oireachtas (Parlamentet) og 
Europaparlamentet)

Department of the Taoiseach [Prime Minister] (Taoiseachs (Statsministerens) departement)

Central Statistics Office (Det sentrale statistikkontoret)
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Department of Finance (Finansdepartementet)

Office of the Comptroller and Auditor General (Riksrevisjonen)

Office of the Revenue Commissioners (Skatte- og avgiftsetaten)

Office of Public Works (Kontoret for offentlige arbeider)

State Laboratory (Statslaboratoriet)

Office of the Attorney General (Justiskanslerens kontor)

Office of the Director of Public Prosecutions (Riksadvokatens kontor)

Valuation Office (Statens kontor for verdsetting)

Civil Service Commission (Tjenestemannskommisjonen)

Office of the Ombudsman (Ombudsmannens kontor)

Chief State Solicitor’s Office (Regjeringsadvokatens kontor)

Department of Justice, Equality and Law Reform (Departmentet for justissaker, likestilling og fornying av lovverket)

Courts Service (Domstolsforvaltningen)

Prisons Service (Fengselsvesenet)

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests (Kontoret til kommissæren for gaver til veldedige 
formål og testamentariske gaver)

Department of the Environment and Local Government (Departmentet for miljø og lokalt selvstyre)

Department of Education and Science (Utdannings- og vitenskapsdepartmentet)

Department of Communications, Marine and Natural Resources (Departmentet for kommunikasjon og hav- og 
naturressurser)

Department of Agriculture and Food (Landbruks- og næringsmiddeldepartmentet)

Department of Transport (Transportdepartmentet)

Department of Health and Children (Departmentet for helse og barn)

Department of Enterprise, Trade and Employment (Nærings-, handels- og arbeidsdepartementet)

Department of Arts, Sports and Tourism (Departementet for kunst, sport og turisme)

Department of Defence (Forsvarsdepartmentet)

Department of Foreign Affairs (Utenriksdepartementet)

Department of Social and Family Affairs (Sosial- og familiedepartmentet)

Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs (Departmentet for samfunnssaker og 
saker som gjelder landdistriktene og de gælisktalende regionene)

Arts Council (Kunstrådet)

National Gallery (Nasjonalgalleriet).
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ITALIA

1.  Innkjøpsorganer

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri Statsministerens kontor

2. Ministero degli Affari Esteri Utenriksdepartementet

3. Ministero dell’Interno Innenriksdepartementet

4. Ministero della Giustizia Justisdepartementet

5. Ministero della Difesa Forsvarsdepartementet(1)

6. Ministero dell’Economia e delle Finanze Økonomi- og finansdepartementet

7. Ministero delle Attività Produttive Næringsdepartementet

8. Ministero delle Comunicazioni Kommunikasjonsdepartementet

9. Ministero delle Politiche agricole e forestali Landbruksdepartementet

10. Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio Departementet for miljø- og landskapsvern

11. Ministero delle Infrastrutture e Transporti Infrastruktur- og transportdepartementet

12. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Arbeids- og sosialdepartementet

13. Ministero della Salute Helsedepartementet

14. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Utdannings- og forskningsdepartementet

15. Ministero per i Beni e le attività culturali Kulturdepartementet
____________
(1) Ikke-krigsmateriell.

2.  Andre nasjonale offentlige organer

CONSIP SPA (Concessionaria Servizi Informatici 
Pubblici)(1)

CONSIP (Konsesjonshaveren for det offentliges infor-
masjonstjenester)

__________
(1) Denne nasjonale offentlige institusjonen fungerer som innkjøpssentral for alle departementene og på anmodning også for andre 

offentlige enheter på grunnlag av en konsesjon eller en rammeavtale.

LUXEMBOURG

1. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural: Administration des services 
techniques de l’agriculture.

1. Departementet for landbruk, vindyrking og utvik-
ling av landdistriktene: forvaltning av de landbruks-
tekniske tjenester

2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur, de la Coopération et de la Défense: 
Armée.

2. Departementet for utenrikssaker, utenrikshandel, 
samarbeid og forsvar: hæren

3. Ministère de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle et des Sports: Lycées 
d’enseignement secondaire et d’enseignement sec-
ondaire technique.

3. Departementet for utdanning, yrkesrettet opplæring 
og sport: videregående skoler og videregående 
tekniske skoler

4. Ministère de l’Environnement: Administration de 
l’environnement.

4. Miljødepartementet: Forvaltning av miljøet

5. Ministère d’Etat, département des Communications: 
Entreprise des P et T (Postes seulement).

5. Statsdepartementet, Kommunikasjonsavdelingen: 
Post- og telekommunikasjonsforetaket (bare post-
divisjonen)

6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et 
de la Jeunesse: Maisons de retraite de l’Etat, Homes 
d’enfants.

6. Departementet for familiesaker, sosial solidaritet og 
ungdom: Statlige aldershjem og barnehjem
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7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative: Centre informatique de l’Etat, 
Service central des imprimés et des fournitures de 
bureau de l’Etat.

7. Departementet for offentlig tjeneste og fornying av 
forvaltningen: Statens informatikksenter, trykksak-
sentral og kontorrekvisitasentral

8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitenti-
aires.

8. Justisdepartementet: Fengsler

9. Ministère de l’Intérieur: Police grand-ducale, 
Service national de la protection civile.

9. Innenriksdepartementet: Storhertugdømmets politi 
og sivilforsvar

10. Ministère des Travaux publics: Administration des 
bâtiments publics; Administration des ponts et 
chaussées.

10. Departementet for offentlige arbeider: forvaltning 
av offentlige bygninger; veivesenet

NEDERLAND

Ministerie van Algemene Zaken (Departementet for allmenne spørsmål)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Det vitenskapelige råd for regjeringens politikk)

— Rijksvoorlichtingsdienst: (Statens informasjonstjeneste)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Innenriksdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Informasjonskontoret for offentlig ansatte)

— Centrale Archiefselectiedienst (CAS) (Statens arkivtjeneste)

— Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Den alminnelige etterretnings- og sikkerhetstjeneste)

— Beheerorganisatie GBA (Personal- og reiseforvaltningen)

— Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organisasjon for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi)

— Korps Landelijke Politiediensten (Det nasjonale politikorps)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Utenriksdepartementet)

— Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Generaldirektoratet for regionpolitikk og 
konsulære saker)

— Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Generaldirektoratet for politiske saker)

— Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Generaldirektoratet for internasjonalt samarbeid)

— Directoraat Generaal Europeese Samenwerking (DGES) (Generaldirektoratet for europeisk samarbeid)

— Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Senter for fremme av import fra 
utviklingsland)

— Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (Sentrale tjenester under generalsekretæren og visegeneralsekretæren)

— Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (de forskjellige utenriksstasjonene)

Ministerie van Defensie (Forsvarsdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Staben for forsvarets felles støttetjenester)

— Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Forsvarets telematikkorganisasjon)

— Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Forsvarets infrastrukturavdeling, det sentrale 
direktoratet)

— De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Forsvarets infrastrukturavdeling, 
de regionale direktoratene)
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— Directie Materieel Koninklijke Marine (Marinens materielldirektorat)

— Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Hærens materielldirektorat)

— Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Luftforsvarets materielldirektorat)

— Landelijk Bevoorradingsbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Hærens nasjonale forsyningsavdeling)

— Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Forsvarets oljeledningsorganisasjon)

— Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Luftforsvarets logistikksenter)

— Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Marinens vedlikeholdsavdeling)

Ministerie van Economische Zaken (Økonomidepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Nederlands statistikkontor)

— Centraal Planbureau (CPB) (Det sentrale planleggingskontoret)

— Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Kontoret for industriell eiendom)

— Senter (Senter)

— Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Statens gruvetilsyn)

— Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Den nederlandske konkurransemyndigheten)

— Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Økonomisk informasjonstjeneste)

— Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Kontoret for energi og miljø)

— Agentschap Telecom (Telekommunikasjonsagenturet)

Ministerie van Financiën (Finansdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Belastingdienst Automatiseringscentrum (Skatte- og tolletatens edb-senter)

— Belastingdienst (Skatte- og tolletaten)

— de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (Skatte- og tolletatens forskjellige avdelinger i hele landet)

— Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) (Skatteetatens 
informasjons- og etterforskningstjeneste (herunder den økonomiske etterforskningstjenesten))

— Belastingdienst Opleidingen (Skatte- og tolletatens opplæringssenter)

— Dienst der Domeinen (Statens eiendomstjeneste)

Ministerie van Justitie (Justisdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Dienst Justitiële Inrichtingen (Avdelingen for kriminalomsorgsinstitusjonern)

— Raad voor de Kinderbescherming (Barnevernet)

— Centraal Justitie Incasso Bureau (Det sentrale inkassokontor)

— Openbaar Ministerie (Påtalemyndigheten)
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— Immigratie en Naturalisatiedienst (Innvandrings- og naturaliseringsavdelingen)

— Nederlands Forensisch Instituut (Nederlands rettsmedisinske institutt)

— Raad voor de Rechtspraak (Rettspraksisrådet)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Departementet for landbruk, naturforvaltning og fiskeri)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Kontoret for regelverksgjennomføring)

— Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Plantevernkontoret)

— Algemene Inspectiedienst (AID) (Den alminnelige inspeksjonstjenesten)

— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (De enkelte regionale myndigheter)

— Agentschap Bureau Heffingen (Avgiftskontoret)

— Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Kontoret for landdistriktene)

— De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (De enkelte regionale myndigheter)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Departementet for utdanning, kultur og vitenskap)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Inspectie van het Onderwijs (Undervisningsinspeksjonen)

— Inspectie Cultuurbezit (Kulturminneinspeksjonen)

— Centrale Financiën Instellingen (Det sentrale finansieringskontoret for institusjonene)

— Nationaal archief (Riksarkivet)

— Rijksdienst voor de archeologie (Den statlige arkeologiinspeksjonen)

— Rijksarchiefinspectie (Riksarkivinspeksjonen)

— Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Rådet for vitenskaps og teknologi)

— Onderwijsraad (Utdanningsrådet)

— Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Riksinstituttet for krigsdokumentasjon)

— Instituut Collectie Nederland (Nederlands kulturminneinstitutt)

— Raad voor Cultuur (Kulturrådet)

— Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Den nasjonale tjenesten for bevaring av monumenter)

— Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Den nasjonale tjenesten for arkeologiske kulturminner)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sosial- og arbeidsdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Departementet for transport, offentlige arbeider og vannforvaltning)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Directoraat-Generaal Luchtvaart (Generaldirektoratet for sivil luftfart)
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— Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Generaldirektoratet for godstransport)

— Directoraat-Generaal Personenvervoer (Generaldirektoratet for persontransport)

— Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Generaldirektoratet for offentlige arbeider og vannforvaltning)

— Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Hovedkontoret for generaldirektoratet for offentlige arbeider 
og vannforvaltning)

— De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (De enkelte regionale avdelingene av Generaldirektoratet 
for offentlige arbeider og vannforvaltning)

— De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (De enkelte fagkontorene i Generaldirektoratet for 
offentlige arbeider og vannforvaltning)

— Directoraat-Generaal Water (Generaldirektoratet for vannspørsmål)

— Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Generalinspektøren, departementet for transport, offentlige 
arbeider og vannforvaltning)

— Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (luftfartsavdelingen)

— Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (transportavdelingen)

— Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (sjøfartsavdelingen)

— Centrale Diensten (sentrale tjenester)

— Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Det kongelige nederlandske meteorologiske institutt)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Departementet for boligbygging, 
arealplanlegging og miljøvern)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Directoraat-Generaal Wonen (Generaldirektoratet for boligspørsmål)

— Directoraat-Generaal Ruimte (Generaldirektoratet for arealplanlegging)

— Directoraat General Milieubeheer (Generaldirektoratet for miljøvern)

— Rijksgebouwendienst (Statens bygningsforvaltning)

— VROM inspectie (VROM-inspeksjonen)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Helse-, velferds- og sportsdepartementet)

— Bestuursdepartement (Administrativ avdeling)

— Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Inspeksjonen for helsevern og offentlig 
veterinære spørsmål)

— Inspectie Gezondheidszorg (Inspeksjonen for helsetjenesten)

— Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Inspeksjonen for hjelp til og vern av ungdommen)

— Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Nasjonalinstituttet for folkehelse og miljø)

— Sociaal en Cultureel Planbureau (Det sosiale og kulturelle planleggingskontor)

— Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Kontoret for legemiddelvurdering)
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Tweede Kamer der Staten-Generaal (parlamentets andre kammer)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (parlamentets første kammer)

Raad van State (Statsrådet)

Algemene Rekenkamer (Nederlands revisjonsrett)

Nationale Ombudsman (Statens ombudsmann)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Kontoret for den nederlandske orden)

Kabinet der Koningin (dronningens hoffadministrasjon)

ØSTERRIKE

1. Bundeskanzleramt Forbundskanslerens kontor

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Forbundsutenriksministeriet

3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur

Forbundsministeriet for utdanning, vitenskap og kultur

4. Bundesministerium für Finanzen Forbundsfinansministeriet

5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen Forbundsministeriet for helse og kvinnespørsmål

6. Bundesministerium für Inneres Forbundsinnenriksministeriet

7. Bundesministerium für Justiz Forbundsjustisministeriet

8. Bundesministerium für Landesverteidigung Forbundsforsvarsministeriet

9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft

Forbundsministeriet for landbruk, miljø og vannforvalt-
ning

10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz

Forbundsministeriet for trygd, generasjonsspørsmål og 
forbrukervern

11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie

Forbundsministeriet for transport, nyskaping og tekno-
logi

12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Forbundsministeriet for økonomi og arbeid

13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Forbundskontoret for kalibrering og måling

14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum 
Arsenal Gesellschaft m.b.H

Det østerrikske forsknings- og prøvingssenter 
Arsenal GmbH

15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge Forbundsinstituttet for kjøretøyprøving 

16. Bundesbeschaffung G.m.b.H Selskap for offentlige innkjøp

17. Bundesrechenzentrum G.m.b.H Forbundssenter for databehandling

PORTUGAL

— Presidência do Conselho de Ministros; Statsministerens kontor

— Ministério das Finanças; Finansdepartementet

— Ministério da Defesa Nacional;(1) Forsvarsdepartementet
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— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das 
Comunidades Portuguesas;

Utenriksdepartementet og departementet for portugisiske 
samfunn i utlandet

— Ministério da Administração Interna; Innenriksdepartementet

— Ministério da Justiça; Justisdepartementet

— Ministério da Economia; Økonomidepartementet

— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e 
Pescas;

Departementet for landbruk, utvikling av landdistriktene 
og fiskeri

— Ministério da Educação; Utdanningsdepartementet

— Ministério da Ciência e do Ensino Superior; Departementet for vitenskap og høyere utdanning

— Ministério da Cultura; Kulturdepartementet

— Ministério da Saúde; Helsedepartementet

— Ministério da Segurança Social e do Trabalho; Sosial- og arbeidsdepartementet

— Ministério das Obras Públicas, Transportes e 
Habitação;

Departementet for offentlige arbeider, transport og bolig-
spørsmål

— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente.

Departementet for byområder, arealplanlegging og 
miljøvern

__________
(1) Ikke-krigsmateriell som omfattes av vedlegg V.

FINLAND

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – 
JUSTITIEKANSLERSÄMBETET

JUSTISKANSLEREMBETET

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – HANDELS- 
OCH INDUSTRIMINISTERIET

HANDELS- OG INDUSTRIDEPARTEMENTET

Kuluttajavirasto – Konsumentverket Det finske forbrukerrådet

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket Det finske konkurransetilsynet

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden Klagenemnd for forbrukere

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och register-styrelsen Patent- og registerstyret

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – 
KOMMUNIKATIONSMINISTERIET

DEPARTEMENTET FOR TRANSPORT OG 
KOMMUNIKASJON

Viestintävirasto – Kommunikationsverket Det finske kommunikasjonstilsynet

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH 
SKOGSBRUKSMINISTERIET

LANDBRUKS-DEPARTEMENTET

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket Næringsmiddeltilsynet

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket Finlands geografiske oppmåling

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET JUSTISDEPARTEMENTET

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens 
byrå

Dataombudsmannens kontor

Tuomioistuimet – domstolar Domstolene

Korkein oikeus – Högsta domstolen Høyesterett

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen Den øverste forvaltningsdomstolen

Hovioikeudet – hovrätter Ankedomstoler

Käräjäoikeudet – tingsrätter Tingretter

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar Forvaltningsdomstoler
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Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen Markedsdomstolen

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen Arbeidsretten

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen Forsikringsdomstolen

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet Fengselsvesenet

OPETUSMINISTERIÖ – 
UNDERVISNINGSMINISTERIET

UTDANNINGS-DEPARTEMENTET

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen Utdanningsdirektoratet

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå Statens filmtilsyn

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET FORSVARSDEPARTEMENTET

Puolustusvoimat(1) – Försvarsmakten Forsvaret

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET INNENRIKS-DEPARTEMENTET

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen Folkeregistersentralen

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen Den finske kriminalpolitisentralen

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen Utrykningspolitiet

Rajavartiolaitos(1) – Gränsbevakningsväsendet Grensevakten

SOSIAALI- JA TERVEySMINISTERIÖ SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENTET

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden Arbeidsløshetsnemnda

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden Klagedomstolen

Lääkelaitos – Läkemedelsverket Legemiddelverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentra-
len för hälsovården

Rettsvernsentralen for helsetjenesten

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket Statens kontor for erstatninger ved ulykke

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen Strålings- og atomsikkerhetstilsynet

TyÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET ARBEIDSDEPARTEMENTET

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens 
byrå

Riksmeklingsmannens kontor

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – 
Statliga förläggningar för asylsökande

Statlige asylmottak

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland Arbeidsrådet

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET UTENRIKSDEPARTEMENTET

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANS-
MINISTERIET

FINANSDEPARTEMENTET

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk Riksrevisjonen

Valtiokonttori – Statskontoret Statskontoret

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk Statens arbeidsmarkedsmyndighet

Verohallinto – Skatteförvaltningen Skatteetaten

Tullilaitos – Tullverket Tolletaten

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden Statens garantifond

yMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET MILJØVERN-DEPARTEMENTET

________
(1) Ikke-krigsmateriell.
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SVERIGE

A

Akademien för de fria konsterna Royal Academy of Fine Arts

Alkoholinspektionen National Alcohol Board

Alkoholsortimentsnämnden Alcoholic Beverages Product Range Board

Allmänna pensionsfonden National Swedish Pension Fund

Allmänna reklamationsnämnd National Board for Consumer Complaints

Ambassader Embassies

Arbetsdomstolen Labour Court

Arbetsgivarverk, statens National Agency for Government Employers

Arbetslivsfonden Working Lives Fund

Arbetslivsinstitutet National Institute for Working Life

Arbetsmarknadsstyrelsen National Labour Market Board

Arbetsmiljöfonden Work Environment Fund

Arbetsmiljöinstitutet National Institute of Occupational Health

Arbetsmiljönämnd, statens Board of Occupational Safety and Health for Government 
Employees

Arbetsmiljöverket Swedish Work Environment Authority

Arkitekturmuseet Swedish Museum of Architecture

Arrendenämnder (12) Regional Tenancies Tribunals (12)

B

Banverket National Rail Administration

Barnombudsmannen Office of the Children’s Ombudsman

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens Swedish Council on Technology Assessment in Health 
Care

Besvärsnämnden för rättshjälp Legal Aid Appeals Commission

Biografbyrå, statens National Board of Film Censors

Biografiskt lexikon, svenskt Dictionary of Swedish Biography

Birgittaskolan Birgitta School

Blekinge tekniska högskola Blekinge Institute of Technology

Bokföringsnämnden Swedish Accounting Standards Board

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) National Housing Credit Guarantee Board

Boverket National Board of Housing, Building and Planning

Brottsförebyggande rådet National Council for Crime Prevention

Brottsoffermyndigheten Criminal Victim Compensation and Support Authority

Brottsskadenämnden Criminal Injuries Compensation Board

Byggforskningsrådet Council for Building Research

C
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Centrala försöksdjursnämnden Central Committee for Laboratory Animals

Centrala studiestödsnämnden National Board of Student Aid

Centralnämnden för fastighetsdata Central Board for Real-Estate Data

D

Danshögskolan University Collage of Dance

Datainspektionen Data Inspection Board

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA Invest in Sweden Agency

Departementen Ministries (Government Departments)

Domstolsverket National Courts Administration

Dramatiska institutet University Collage of Film, Radio, Television and 
Theatre

E

Ekeskolan Eke School

Ekobrottsmyndigheten Economic Crimes Bureau

Ekonomistyrningsverket National Financial Management Authority

Elsäkerhetsverket National Electrical Safety Board

Energimyndigheten, statens Swedish National Energy Administration

EU/FoU-rådet Swedish EU-R&D Council

Exportkreditnämnden Export Credits Guarantee Board

Exportråd, Sveriges Swedish Trade Council

F

Fastighetsmäklarnämnden Board of Supervision of Estate Agents

Fastighetsverk, statens National Property Board

Fideikommissnämnden Entailed Estates Council

Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Fiskeriverket National Board of Fisheries

Flygmedicincentrum Aero Medical Centre

Flygtekniska försöksanstalten Aeronautical Research Institute

Folkhälsoinstitut,statens Institute of Public Health

Fonden för fukt- och mögelskador National Organisation for Aid to Owners of Private 
Small Houses

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande, Formas

Swedish Research Council for Environment, Agricultural 
Sciences and Spatial Planning

Fortifikationsverket National Fortifications Administration

Förlikningsmannaexpedition, statens National Conciliators’ Office

Försvarets forskningsanstalt National Defence Research Establishment

Försvarets materielverk Defence Matériel Administration

Försvarets radioanstalt National Defence Radio Establishment

Försvarshistoriska museer, statens National Swedish Museums of Military History
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Försvarshögskolan National Defence College

Försvarsmakten Swedish Armed Forces

Försäkringskassorna (21) Social Insurance Offices (21)

G

Gentekniknämnden Swedish Gene Technology Advisory Board

Geologiska undersökning, Sveriges Geological Survey of Sweden

Geotekniska institut, statens Swedish Geotechnical Institute

Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre

Glesbygdsverket National Rural Area Development Agency

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- 
och reklamutbildning

Graphic Institute and the Graduate School of 
Communications

Granskningsnämnden för radio och TV Swedish Broadcasting Comission

Göteborgs universitet Göteborg University

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd Swedish Government Seamen’s Service

Handelsflottans pensionsanstalt Merchant Pensions Institute

Handikappombudsmannen Office of the Disability Ombudsman

Handikappråd, statens National Council for the Disabled

Haverikommission, statens Board of Accident Investigation

Historiska museer, statens National Historical Museums

Hjälpmedelsinstitutet Swedish Handicap Institute

Hovrätterna (6) Courts of Appeal (6)

Hyresnämnder (12) Regional Rent Tribunals (12)

Häktena (30) Remand Prisons (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Committee on Medical Responsibility

Högskolan Dalarna Dalarna University College

Högskolan i Borås University College of Borås

Högskolan i Gävle University College of Gävle

Högskolan i Halmstad University College of Halmstad

Högskolan i Kalmar University College of Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby University College of Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Kristianstad University College

Högskolan i Skövde University College of Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla University College of Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Gotland University College

Högskoleverket National Agency for Higher Education

Högsta domstolen Supreme Court
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Stockholm University College of Physical Education 
and Sports

 Inspektionen för strategiska produkter National Inspectorate of Strategic Products

Institut för byggnadsforskning, statens Council for Building Research

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Swedish Institute for Ecological Sustainability

Institut för kommunikationsanalys, statens Swedish Instiute for Transport and Communications 
Analysis

Institut för psykosocial miljömedicin, statens National Institute for Psycho-Social Factors and Health

Institut för särskilt utbildningsstöd Swedish National Attendants’ Service

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Office of Labour Market Policy Evaluation

Institutet för rymdfysik Swedish Institute of Space Physics

Institutionsstyrelse, Statens National Board of Institutional Care

Insättnigsgarantinämnden Deposit Guarantee Board

Integrationsverket Swedish Integration Board

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för National Board for Intercountry Adoptions

Internationella programkontoret för utbildningsområdet International Programme Office for Education and 
Training

J

Jordbruksverk, statens Swedish Board of Agriculture

Justitiekanslern Office of the Chancellor of Justice

Jämställdhetsombudsmannen Office of the Equal Opportunities Ombudsman

K

Kammarkollegiet Legal, Financial and Administrative Services Agency

Kammarrätterna (4) Administrative Courts of Appeal (4)

Karlstads universitet Karlstad University

Karolinska Institutet Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen National Chemicals Inspectorate

Kommerskollegium National Board of Trade

Koncessionsnämnden för miljöskydd National Franchise Board for Environment Protection

Konjunkturinstitutet National Institute of Economic Research

Konkurrensverket Swedish Competition Authority

Konstfack College of Arts, Crafts and Design

Konsthögskolan College of Fine Arts

Konstmuseer, statens National Art Museums

Konstnärsnämnden Arts Grants Committee

Konstråd, statens National Art Council

Konsulat Consulates

Konsumentverket Swedish Consumer Agency

Kriminaltekniska laboratorium, statens National Laboratory of Forensic Science

Kriminalvårdens regionkanslier (4) Correctional Region Offices (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) National/ Local Institutions (35)

Kriminalvårdsstyrelsen National Prison and Probation Administration

Kristinaskolan Kristina School

Kronofogdemyndigheterna (10) Enforcement Services (10)

Kulturråd, statens National Council for Cultural Affairs

Kungl. Biblioteket Royal Library

Kungl. Konsthögskolan Royal University Collage of Fine Arts

Kungl. Musikhögskolan Royal University Collage of Music in Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan Royal Institute of Technology

Kustbevakningen Swedish Coast Guard

Kvalitets- och kompetensråd, statens National Council for Quality and Development

Kärnkraftinspektion, statens Swedish Nuclear Power Inspectorate

L

Lagrådet Council on Legislation

Lantbruksuniveritet, Sveriges Swedish University of Agricultural Sciences

Lantmäteriverket National Land Survey

Linköpings universitet Linköping University

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska 
museet

Royal Armoury

Livsmedelsverk, statens National Food Administration

Ljud- och bildarkiv, statens National Archive of Recorded Sound and Moving Images

Lotteriinspektionen National Gaming Board

Luftfartsverket Civil Aviation Administration

Luleå tekniska universitet Luleå University of Technology

Lunds universitet Lund University

Läkemedelsverket Medical Products Agency

Länsarbetsnämnderna (20) County Labour Boards (20)

Länsrätterna (23) County Administrative Courts (23)

Länsstyrelserna (21) County Administrative Boards (21)

Lärarhögskolan i Stockholm Stockholm Institute of Education

M

Malmö högskola Malmö University

Manillaskolan Manilla School, Special School for Deaf and Hard-of-
Hearing Children

Marknadsdomstolen Market Court

Medlingsinstitutet National Mediation Office

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Swedish Meteorological and Hydrological Institute

Migrationsverket Swedish Migration Board

Militärhögskolor Military Academies

Mitthögskolan Mid Sweden University

Moderna museet Modern Museum
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Museer för världskultur, statens National Museums of World Culture

Musiksamlingar, statens Music Library of Sweden

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Swedish Agency for Advanced Vocational Education

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Swedish Agency for Distance Education

Mälardalens högskola University Collage of Mälardalen

N

Nationalmuseum National Museum of Fine Arts

Nationellt centrum för flexibelt lärande National Agency for Flexible Learning

Naturhistoriska riksmuseet Museum of Natural History

Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Nordiska Afrikainstitutet Nordic Africa Institute

Notarienämnden Recorders Committee

Nämnden för offentlig upphandling National Board for Public Procurement

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell 
läggning

Office of the Ombudsman against Discrimination on the 
grounds of Sexual Orientation

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman

Operahögskolan i Stockholm University Collage of Opera, Stockholm

P

Patent- och registreringsverket Patents and Registration Office

Patentbesvärsrätten Court of Patent Appeals

Pensionsverk, statens The National Government Employee Pensions Board

Person- och adressregisternämnd, statens Co-ordinated Population and Address Register

Pliktverk, Totalförsvarets National Service Administration

Polarforskningssekretariatet Swedish Polar Research Secretariat

Polismyndigheter (21) Police authorities (21)

Post- och telestyrelsen National Post and Telecoms Agency

Premiepensionsmyndigheten Premium Pension Authority

Presstödsnämnden Press Subsidies Council

R

Radio- och TV-verket Radio and TV Authority

Regeringskansliet Government Offices

Regeringsrätten Supreme Administrative Court

Revisorsnämnden Supervisory Board of Public Accountants

Riksantikvarieämbetet Central Board of National Antiquities

Riksarkivet National Archives
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Riksbanken Bank of Sweden

Riksdagens förvaltningskontor Administration Department of the Swedish Parliament

Riksdagens ombudsmän The Parliamentary Ombudsmen

Riksdagens revisorer The Parliamentary Auditors

Riksförsäkringsverket National Social Insurance Board

Riksgäldskontoret National Debt Office

Rikspolisstyrelsen National Police Board

Riksrevisionsverket National Audit Bureau

Riksskatteverket National Tax Board

Rikstrafiken The National Public Transport Agency

Riksutställningar, Stiftelsen Travelling Exhibitions Service

Riksåklagaren Office of the Prosecutor- General

Rymdstyrelsen National Space Board

Råd för byggnadsforskning, statens Council for Building Research

Rådet för grundläggande högskoleutbildning Council for Renewal of Undergraduate Education

Räddningsverk, statens Swedish Rescue Services Agency

Rättshjälpsmyndigheten National Legal Aid Authority

Rättsmedicinalverket National Board of Forensic Medicine

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Sami School Board and Sami Schools

Sametinget Sami Parliament

Sjöfartsverket Swedish Maritime Administration

Sjöhistoriska museer, statens National Maritime Museums

Skattemyndigheterna (10) Tax Offices (10)

Skogsstyrelsen National Board of Forestry

Skolverk, statens National Agency for Education

Smittskyddsinstitutet Swedish Institute for Infectious Disease Control

Socialstyrelsen National Board of Health and Welfare

Specialpedagogiska institutet Swedish Institute for Special Needs Education

Specialskolemyndigheten National Agency for Special Schools for the Deaf and 
Hard-of-Hearing

Språk- och folkminnesinstitutet Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore 
Research

Sprängämnesinspektionen National Inspectorate of Explosives and Flammables

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Swedish Population Address Register Board

Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Statskontoret The Swedish Agency for Public Management

Stockholms universitet Stockholm University

Strålskyddsinstitut, statens Swedish Radiation Protection Authority

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and Conformity 
Assessment

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA Swedish International Development Cooperation 
Authority
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Styrelsen för psykologiskt försvar National Board of Psychological Defence

Svenska institutet Swedish Institute

Säkerhetspolisen Swedish Security Service

Södertörns högskola University College of South Stockholm

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Library of Talking Books and Braille Publications

Teaterhögskolan University College of Acting

Tekniska museet, stiftelsen National Museum of Science and Technology

Tingsrätterna (72) District and City Courts (72)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Judges Nomination Proposal Committee

Totalförsvarets forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency

Transportforskningsberedningen Transport Research Board

Transportrådet Board of Transport

Tullverket Customs Administration

Turistdelegationen Swedish Tourist Authority

U

Umeå universitet Umeå University

Ungdomsstyrelsen National Board for youth Affairs

Uppsala universitet Uppsala University

Utlänningsnämnden Aliens Appeals Board

Utsädeskontroll, statens Swedish Seed Testing and Certification Institute

V

Valmyndigheten Election Authority

Vatten- och avloppsnämnd, statens National Water Supply and Sewage Tribunal

Vattenöverdomstolen Water Rights Court of Appeal

Verket för högskoleservice (VHS) National Agency for Higher Education

Verket för innovationssystem (VINNOVA) Swedish Agency for Innovation Systems

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Swedish Business Development Agency

Vetenskapsrådet Swedish Research Council

Veterinärmedicinska anstalt, statens National Veterinary Institute

Vägverket Swedish National Road Administration

Vänerskolan Väner School

Växjö universitet Växjö University

Växtsortnämnd, statens National Plant Variety Board
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Å

Åklagarmyndigheterna Regional Public Prosecution Offices (6)

Åsbackaskolan Åsbacka School

Ö

Örebro universitet Örebro University

Östervångsskolan Östervång School

Överbefälhavaren Supreme Commander of the Armed Forces

Överstyrelsen för civil beredskap Swedish Agency for Civil Emergency Planning

DET FORENTE KONGERIKE

— Cabinet Office (Kabinettkontoret)

Civil Service College (Forvaltningshøyskolen)

Office of the Parliamentary Counsel (Kontoret for regjeringens rådgivere)

— Central Office of Information (Det sentrale informasjonskontor)

— Charity Commission (Tilsynsorganet for veldedige organisasjoner)

— Crown Prosecution Service (Påtalemyndigheten for England og Wales)

— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) (Forvaltningskontoret for statens eiendommer)

— HM Customs and Excise (Tollvesenet)

— Department for Culture, Media and Sport (Departementet for kultur, medier og sport)

British Library (Det britiske nasjonalbiblioteket)

British Museum (Det britiske nasjonalmuseet)

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) (Kommisjonen for historiske 
bygninger og kulturminner i England)

Imperial War Museum (Krigsmuseet)

Museums and Galleries Commission (Museums- og gallerikommisjonen)

(National Gallery) Nasjonalgalleriet

National Maritime Museum (Det nasjonale sjøfartsmuseet)

National Portrait Gallery (Det nasjonale portrettgalleriet)

Natural History Museum (Naturhistorisk museum)

Royal Commission on Historical Manuscripts (Den kongelige kommisjon for historiske håndskrifter)

Royal Commission on Historical Monuments of England (Den kongelige kommisjon for kulturminner i England)

Royal Fine Art Commission (England) (Den kongelige kommisjon for kunst (England))

Science Museum (Vitenskapsmuseet)

Tate Gallery (Tate-galleriet)

Victoria and Albert Museum (Victoria og Albert-museet)

Wallace Collection (Wallace-samlingen)
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— Department for Education and Skills (Utdanningsdepartementet)

Higher Education Funding Council for England (Rådet for finansiering av høyere utdanning i England)

— Department for Environment, Food and Rural Affairs (Departementet for miljø, næringsmidler og landdistrikter)

Agricultural Dwelling House Advisory Committees (Den rådgivende boligkomité for landbruksbefolkningen)

Agricultural Land Tribunals (Domstolene for landbruksjord)

Agricultural Wages Board and Committees (Styret for for lønn innen landbruket med underliggende komiteer)

Cattle Breeding Centre (Kvegavlssenteret)

Countryside Agency (Kontoret for landdistriktene)

Plant Variety Rights Office (Kontoret for plantesortsrettigheter)

Royal Botanic Gardens, Kew (Den kongelige botaniske hage i Kew)

Royal Commission on Environmental Pollution (Den kongelige kommisjon for miljøforurensning)

— Department of Health (Helsedepartementet)

Central Council for Education and Training in Social Work (Sentralrådet for utdanning og opplæring i sosialt 
arbeid)

Dental Practice Board (Tannlegerådet)

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England (Nasjonalrådet for sykepleie, 
jordmortjenester og hjemmesykepleie fi England)

National Health Service Strategic Health Authorities (Strategiske myndigheter og forvaltninger i den offentlige 
helsetjenesten)

Prescription Pricing Authority (Myndigheten for prisfastsettelse for reseptpliktige legemidler)

Public Health Service Laboratory Board (Den offentlige helsetjenestens laboratorieråd)

UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (Det forente kongerikes sentralråd for sykepleie, 
jordmortjenester og hjemmesykepleie)

— Department for International Development (Utviklingsdepartementet)

— Department for National Savings (Departementet for nasjonal sparing)

— Department for Transport (Transportdepartementet)

Maritime and Coastguard Agency (Sjøfarts- og kystvaktskontoret)

— Department for Work and Pensions (Arbeids- og pensjonsdepartementet)

Disability Living Allowance Advisory Board (Rådet for stønad til uføre)

Independent Tribunal Service (Uavhengige klagenemnder)

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) (Medisinske råd og rådgivende leger 
(krigspensjoner))

Occupational Pensions Regulatory Authority (Tilsynsmyndigheten for tjenestepensjoner)

Regional Medical Service (Den regionale legetjenesten)

Social Security Advisory Committee (Den rådgivende komité for trygdespørsmål)

— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

Legal Secretariat to the Law Officers (Juristenes rettssekretariat)
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— Department of Trade and Industry (Handels- og industridepartementet)

Central Transport Consultative Committees (Sentrale rådgivende transportkomiteer)

Competition Commission (Konkurransekommisjonen)

Electricity Committees (Elektrisitetskomiteene)

Employment Appeal Tribunal (Klageinstans for avgjørelser i Arbeidsretten)

Employment Tribunals (Arbeidsretten)

Gas Consumers’ Council (Gassforbrukerrådet)

National Weights and Measures Laboratory (Det nasjonale laboratoriet for mål og vekt)

Office of Manpower Economics (Kontoret for arbeidskraftøkonomi)

Patent Office (Patentstyret)

— Export Credits Guarantee Department (Departementet for eksportkredittgaranti)

— Foreign and Commonwealth Office (Utenriks- og samveldedepartementet)

Wilton Park Conference Centre (Wilton Park konferansesenter)

— Government Actuary’s Department (Regjeringens aktuarkontor)

— Government Communications Headquarters (Regjeringens etterretningstjeneste)

— Home Office (Innenriksdepartementet)

Boundary Commission for England (Valgkretskommisjonen for England)

Gaming Board for Great Britain (Spill- og lotteritilsynet i Storbritannia)

Inspectors of Constabulary (Politiinspeksjonen)

Parole Board and Local Review Committees (Prøveløslatelseskontrollen og de lokale gjenopptakelseskomiteene)

— House of Commons (Underhuset)

— House of Lords (Overehuset)

— Inland Revenue, Board of (Skatteetaten)

— Lord Chancellor’s Department (Justiskanslerens etat)

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales) (Lokalkontorer og domstolene 
crown courts og county courts samt kombinerte domstoler (England og Wales))

Combined Tax Tribunal (Kombinert skattedomstol)

Council on Tribunals (Domstolstilsynet)

Court of Appeal — Criminal (Ankedomstolen i straffesaker)

Immigration Appellate Authorities (Klagemyndigheter i innvandringssaker)

Immigration Adjudicators (Dommere i innvandringssaker)

Immigration Appeals Tribunal (Ankedomstol i innvandringssaker)

Lands Tribunal (Jorddomstolen)

Law Commission (Lovkommisjonen)

Legal Aid Fund (England and Wales) (Rettshjelpsfondet (England og Wales))

Office of the Social Security Commissioners (Ankeinstans i trygdesaker)

Pensions Appeal Tribunals (Ankedomstoler i pensjonssaker)
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Public Trust Office (Overformynderiet)

Supreme Court Group (England and Wales) (Gruppen av domstoler som utgjør Høyesterett (England og Wales)

Transport Tribunal (Domstol for transportsaker)

— Ministry of Defence (Forsvarsdepartementet)

Meteorological Office (Det meteorologiske kontor)

Defence Procurement Agency (Innkjøpskontoret for forsvarsmateriell)

— National Assembly for Wales (Nasjonalforsamlingen for Wales)

Higher Education Funding Council for Wales (Rådet for finansiering av høyere utdanning i Wales)

Local Government Boundary Commission for Wales (Valgkretskommisjonen for Wales)

Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales (Den kongelige kommisjon for kulturminner 
i Wales)

Valuation Tribunals (Wales) (Verdsettingsnemndene (Wales))

Welsh National Health Service Authorities and Trusts (Myndigheter og forvaltninger i den walisiske offentlige 
helsetjenesten)

Welsh Rent Assessment Panels (De walisiske husleienemndene)

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting (Det walisiske nasjonalråd for sykepleie, 
jordmortjenester og hjemmesykepleie)

— National Audit Office (Riksrevisjonen)

— National Investment and Loans Office (Det nasjonale kontor for investeringer og lån)

— Northern Ireland Assembly Commission (Kommisjonen for Nord-Irlands forsamling)

— Northern Ireland Court Service (Nord-Irlands domstolsforvaltning)

Coroners Courts (Likskuerettene)

County Courts (Fylkesrettene)

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland (Ankedomstolen og den øverste domstolen i 
Nord-Irland)

Crown Court (Domstolen for alvorlige straffesaker)

Enforcement of Judgements Office (Kontoret for fullbyrdelse av dommer)

Legal Aid Fund (Rettshjelpsfondet)

Magistrates Courts (Lokaldomstoler for mindre saker og forhørsretter)

Pensions Appeal Tribunals (Ankedomstoler i pensjonssaker)

— Northern Ireland, Department for Employment and Learning (Nord-Irland, Departementet for arbeid og læring)

— Northern Ireland, Department for Regional Development (Nord-Irland, Departementet for regionutvikling)

— Northern Ireland, Department for Social Development (Nord-Irland, Departementet for sosial utvikling)

— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development (Nord-Irland, Departementet for landbruk og 
distriktsutbygging)

— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure (Nord-Irland, Departementet for kultur, kunst og fritid)

— Northern Ireland, Department of Education (Nord-Irland, Utdanningsdepartementet)

— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment (Nord-Irland, nærings-, handels- og 
investeringsdepartementet)

— Northern Ireland, Department of the Environment (Nord-Irland, Miljøverndepartementet)

— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel (Nord-Irland, Finans- og personaldepartementet)

— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety (Nord-Irland, Departementet for helse, 
trygd og offentlig sikkerhet)

— Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment (Nord-Irland, 
Departementet for høyere utdanning og videreutdanning, opplæring og arbeid)

— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister (Nord-Irland, Statsministeren og 
visestatsministerens kontor)
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— Northern Ireland Office (Departementet for Nord-Irland)

Crown Solicitor’s Office (Regjeringsadvokaten)

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland (Påtalemyndigheten for Nord-Irland)

Forensic Science Agency of Northern Ireland (Nord-Irlands kriminaltekniske kontor)

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland (Valgstyrets leder i Nord-Irland)

Police Service of Northern Ireland (Nord-Irlands politi)

Probation Board for Northern Ireland (Prøveløslatelseskontrollen for Nord-Irland)

State Pathologist Service (Statens rettsmedisinske institutt)

— Office of Fair Trading (Kontoret for god markedsføringsskikk)

— Office for National Statistics (Det nasjonale statistiske kontor)

National Health Service Central Register (Sentralregisteret for den nasjonale helsetjenesten)

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners (Kontoret til 
den parlamentariske forvaltningskommissær og helsekommissærene)

— Visestatsministerens kontor

Rent Assessment Panels (Husleienemndene)

— Paymaster General’s Office (Statens utbetalingskontor)

— Postal Business of the Post Office (Postavdelingen i Postvesenet)

— Privy Council Office (Geheimerådet)

— Public Record Office (Riksarkivet)

— Royal Commission on Historical Manuscripts (Den kongelige kommisjon for historiske håndskrifter)

— Royal Hospital, Chelsea (Det kongelige hospital, Chelsea)

— Royal Mint (Den kongelige mynt)

— Rural Payments Agency (Utbetalingsorganet for landdistriktene)

— Scotland, Auditor-General (Skottland, Riksrevisjonen)

— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service (Skottland, påtalemyndigheten)

— Scotland, General Register Office (Skottland, folkeregisteret)

— Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer (Skottland, Finansdepartementets oppkrever av gods)

— Scotland, Registers of Scotland (Skottlands arkiver)

— The Scotland Office (Departementet for Skottland)

— The Scottish Executive Corporate Services (Den skotske selvstyreregjeringens fellestjenester)

— The Scottish Executive Education Department (Den skotske selvstyreregjeringens utdanningsdepartement)

National Galleries of Scotland (Skottlands nasjonalgallerier)

National Library of Scotland (Skottlands nasjonalbibliotek)

National Museums of Scotland (Skottlands nasjonalmuseer)

Scottish Higher Education Funding Council (Det skotske råd for finansiering av høyere utdanning)

— The Scottish Executive Development Department (Den skotske selvstyreregjeringens utviklingsdepartement)

— The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department (Den skotske selvstyreregjeringens 
departement for næringsliv og livslang læring)

— The Scottish Executive Finance (Den skotske selvstyreregjeringens finansdepartement)

— The Scottish Executive Health Department (Den skotske selvstyreregjeringens helsedepartement)

Local Health Councils (De lokale helserådene)

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland (Nasjonalrådet for sykepleie, 
jordmortjenester og hjemmesykepleie i Skottland)
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Scottish Council for Postgraduate Medical Education (Det skotske rådet for legeutdanning utover embetseksamen)

Scottish National Health Service Authorities and Trusts (Myndigheter og forvaltninger i den skotske offentlige 
helsetjenesten)

— The Scottish Executive Justice Department (Den skotske selvstyreregjeringens justisdepartement)

Accountant of Court’s Office (Overformynderiet)

High Court of Justiciary (Lagmannsretten)

Court of Session (Øverste ankedomstol i sivile saker)

HM Inspectorate of Constabulary (Politiinspeksjonen)

Lands Tribunal for Scotland (Jorddomstolen for Skottland)

 Parole Board for Scotland and Local Review Committees (Prøveløslatelseskontrollen for Skottland og de 
lokale gjenopptakelseskomiteene)

Pensions Appeal Tribunals (Ankedomstoler i pensjonssaker)

Scottish Land Court (Den skotske domstolen for landbruksjord)

Scottish Law Commission (Den skotske lovkommisjonen)

Sheriff Courts (Førsteinstansdomstolene)

Scottish Criminal Record Office (Det skotske strafferegisteret)

Scottish Crime Squad (Den skotske kriminalpolitisentralen)

 Scottish Fire Service Training Squad (Den skotske enheten for utdanning av brannmannskaper)

Scottish Police College (Den skotske politihøyskolen)

Social Security Commissioners’ Office (Ankeinstans i trygdesaker)

— The Scottish Executive Rural Affairs Department (Den skotske selvstyreregjeringens departement for landdistrikter)

Crofters Commission (Husmannskommisjonen)

Red Deer Commission (Kronhjortkommisjonen)

Rent Assessment Panel and Committees (Husleienemnder og -komiteer)

Royal Botanic Gardens, Edinburgh (Den kongelige botaniske hage i Edinburgh)

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (Den kongelige kommisjon for 
kulturminner i Skottland)

Royal Fine Art Commission for Scotland (Den kongelige kommisjon for kunst i Skottland)

— The Scottish Executive Secretariat (Den skotske selvstyreregjeringens sekretariat)

— The Scottish Parliamentary Body Corporate (Det skotske parlament som juridisk person)

— Scottish Record Office (Det skotske riksarkivet)

— HM Treasury (Finansdepartementet)

— Office of Government Commerce (Kontoret for bedre offentlig forretningsdrift)

— The Wales Office The Wales Office (Kontoret til statssekretæren for Wales)
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VEDLEGG V

LISTE OVER VARER NEVNT I ARTIKKEL 7 MED HENSYN TIL OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERES 
TILDELING AV KONTRAKTER INNEN FORSVARSSEKTOREN(1)

Kapittel 25: Salt, svovel, jord og stein, gips, kalk og sement

Kapittel 26: Malm, slagg og aske

Kapittel 27: Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter av disse, bituminøse stoffer, 
mineralsk voks

unntatt:

ex 27.10: spesialdrivstoffer for motorer

Kapittel 28: Uorganiske kjemikalier, organiske og uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne 
jordmetaller, av radioaktive grunnstoffer og av isotoper

unntatt:

ex 28.09: sprengstoffer

ex 28.13: sprengstoffer

ex 28.14: tåregass

ex 28.28: sprengstoffer

ex 28.32: sprengstoffer

ex 28.39: sprengstoffer

ex 28.50: giftige stoffer

ex 28.51: giftige stoffer

ex 28.54: sprengstoffer

Kapittel 29: Organiske kjemikalier

unntatt:

ex 29.03: sprengstoffer

ex 29.04: sprengstoffer

ex 29.07: sprengstoffer

ex 29.08: sprengstoffer

ex 29.11: sprengstoffer

ex 29.12: sprengstoffer

ex 29.13: giftige stoffer

ex 29.14: giftige stoffer

ex 29.15: giftige stoffer

ex 29.21: giftige stoffer

ex 29.22: giftige stoffer

ex 29.23: giftige stoffer

ex 29.26: sprengstoffer

ex 29.27: giftige stoffer

ex 29.29: sprengstoffer

(1) Den eneste teksten som har gyldighet i henhold til dette direktiv, er den som er i vedlegg 2 nr. 3 i avtalen. 
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Kapittel 30: Farmasøytiske produkter

Kapittel 31: Gjødsel

Kapittel 32: Garvestoff- og fargestoffekstrakter, tanniner og deres derivater, farger, malinger og lakker, kitt, 
sparkelmasse og fyllstoff, trykkfarger, blekk og tusj

Kapittel 33: Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider, parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater

Kapittel 34: Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks, tilberedt voks, 
poler- og skuremidler, lys og lignende varer, modeller-masse «dentalvoks»

Kapittel 35: Proteiner, klebemidler, enzymer

Kapittel 37: Varer til fotografisk og kinematografisk bruk

Kapittel 38: Diverse kjemiske produkter,

unntatt:

ex 38.19: giftige stoffer

Kapittel 39: Kunstharpiks og plastmaterialer, celluloseestere og celluloseetere og varer derav

unntatt:

ex 39.03: sprengstoffer

Kapittel 40: Naturgummi, syntetisk gummi, faktis og varer derav,

unntatt:

ex 40.11: skuddsikre dekk

Kapittel 41: Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær

Kapittel 42: Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og lignende beholdere; varer av tarmer 
(unntatt av wormgut)

Kapittel 43: Pelsskinn (også kunstig) og varer derav

Kapittel 44: Tre og trevarer, trekull

Kapittel 45: Kork og korkvarer

Kapittel 46: Varer av strå, halm, esparto og andre flettematerialer, kurvmakerarbeid

Kapittel 47: Materiale til papirframstilling

Kapittel 48: Papir og papp, varer av papirmasse, papir eller papp

Kapittel 49: Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker, håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt 
arbeidstegninger

Kapittel 65: Hodeplagg og deler dertil

Kapittel 66: Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, ridepisker og deler dertil

Kapittel 67: Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår

Kapittel 68: Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer og lignende materialer

Kapittel 69: Keramiske produkter 

Kapittel 70: Glass og glassvarer
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Kapittel 71: Perler, edle og halvedle stener, edle metaller, dublé av edelmetaller og varer derav; bijouteriartikler

Kapittel 73: Jern og stål og varer derav

Kapittel 74: Kobber og varer derav

Kapittel 75: Nikkel og varer derav

Kapittel 76: Aluminium og varer derav

Kapittel 77: Magnesium og beryllium og varer derav

Kapittel 78: Bly og varer derav

Kapittel 79: Sink og varer derav

Kapittel 80: Tinn og varer derav

Kapittel 81: Andre uedle metaller brukt i metallarbeid og varer derav

Kapittel 82: Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall, deler dertil,

unntatt:

ex 82.05: verktøy

ex 82.07: verktøy, deler

Kapittel 83: Forskjellige varer av uedelt metall

Kapittel 84: Kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil,

unntatt:

ex 84.06: motorer

ex 84.08: andre motorer

ex 84.45: maskiner

ex 84.53: automatiske databehandlingsmaskiner

ex 84.55: deler av maskiner under post nr. 84.53

ex 84.59: kjernereaktorer

Kapittel 85: Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil

unntatt:

ex 85.13: telekommunikasjonsutstyr

ex 85.15: senderutstyr

Kapittel 86: Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner og sporveier samt deler dertil, 
stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier, trafikkreguleringsutstyr av alle slag (ikke elektrisk 
drevet)

unntatt:

ex 86.02: elektriske pansrede lokomotiver

ex 86.03: andre pansrede lokomotiver

ex 86.05: pansrede jernbanevogner

ex 86.06: verkstedvogner

ex 86.07: jernbanevogner
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Kapittel 87: Kjøretøyer samt deler dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier,

unntatt:

ex 87.08: stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer

ex 87.01: traktorer

ex 87.02: militære kjøretøyer

ex 87.03: kranbiler

ex 87.09: motorsykler

ex 87.14: tilhengere

Kapittel 89: Skip, båter og annet flytende materiell,

unntatt:

ex 89.01A: krigsskip

Kapittel 90: Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk og kirurgisk bruk samt 
måle-, kontroll- og presisjonsinstrumenter og -apparater, deler dertil,

unntatt:

ex 90.05: kikkerter

ex 90.13: diverse instrumenter, lasere

ex 90.14: telemetre

ex 90.28: elektriske og elektroniske måleinstrumenter

ex 90.11: mikroskoper

ex 90.17: medisinske instrumenter

ex 90.18: apparater til mekanoterapi

ex 90.19: ortopediske apparater

ex 90.20: røntgenapparater

Kapittel 91: Klokker og ur

Kapittel 92: Musikkinstrumenter, lydopptakere og lydgjengivere, bilde- og lydopptakere og bilde- og 
lydgjengivere til fjernsyn; deler og tilbehør til dette

Kapittel 94: Møbler; sengebunner og sengeutstyr som f.eks. madrasser, puter og lignende stoppede varer,

unntatt:

ex 94.01A: flyseter

Kapittel 95: Varer framstilt av utskjærings- og støpemateriale

Kapittel 96: Koster, børster, pensler, pudderkvaster og sikter

Kapittel 98: Diverse
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VEDLEGG VI

DEFINISJON AV VISSE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

I dette direktiv menes med

1. a) «teknisk spesifikasjon», når det gjelder offentlige bygge- og anleggskontrakter, samtlige tekniske krav som 
forekommer særlig i anbudsgrunnlaget, og som definerer de egenskaper som kreves for et materiale, et 
produkt eller en leveranse, og slik at de oppfyller det formål den offentlige oppdragsgiveren har bestemt. 
Disse egenskapene skal omfatte miljøprestasjonsnivåer, utforming tilpasset alle krav (herunder tilgjengelighet 
for funksjonshemmede) og samsvarsvurdering, ytelse, sikkerhet eller dimensjoner, herunder krav til 
framgangsmåtene med hensyn til kvalitetssikring, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, 
merking og etikettering, produksjonsprosesser og metoder. De omfatter videre regler for prosjektering og 
kostnadsberegning, for prøving, kontroll og godkjenning av arbeider, og for byggemetoder eller byggeteknikk 
og alle andre tekniske vilkår som kan stilles av den offentlige oppdragsgiveren i form av generelle eller 
spesielle bestemmelser når det gjelder byggemateriale, byggeelementer eller det ferdige bygg,

b) «teknisk spesifikasjon», når det gjelder kontrakter om offentlige varekjøp eller kontrakter om offentlig 
tjenesteyting, en spesifikasjon i et dokument som definerer de egenskaper som kreves av et produkt eller 
en tjeneste, for eksempel kvalitetsnivå, miljøprestasjonsnivå, utforming tilpasset alle krav (herunder 
tilgjengelighet for funksjonshemmede) og samsvarsvurdering, ytelse, bruk av produktet, sikkerhet eller 
dimensjoner, herunder krav til produktet med hensyn til varebetegnelse, terminologi, symboler, prøving og 
prøvingsmetoder, pakking, merking og etikettering, bruksanvisninger, produksjonsprosesser og -metoder samt 
framgangsmåter for samsvarsvurdering,

2. «standard», en teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent standardiseringsorgan for gjentatt eller stadig 
anvendelse, likevel slik at det ikke er obligatorisk å følge den, og som kommer inn under en av følgende kategorier:

— «internasjonal standard», en standard som er vedtatt av en internasjonal standardiseringsorganisasjon og stilt 
til rådighet for offentligheten,

— «europeisk standard», en standard som er vedtatt av en europeisk standardiseringsorganisasjon og stilt til 
rådighet for offentligheten,

— «nasjonal standard», en standard som er vedtatt av en nasjonal standardiseringsorganisasjon og stilt til rådighet 
for offentligheten,

3. «europeisk teknisk godkjenning», en positiv teknisk vurdering som konkluderer med at et produkt er egnet for 
bruk til et bestemt formål, i samsvar med de grunnleggende krav til bygge- og anleggsarbeider, på grunnlag av 
produktets iboende egenskaper og de definerte vilkår for dets bruk og utnyttelse. Den europeiske godkjenning skal 
gis av et organ som medlemsstaten har utpekt til dette formål,

4. «felles teknisk spesifikasjon», en teknisk spesifikasjon utarbeidet i samsvar med en framgangsmåte godkjent av 
medlemsstatene og offentliggjort i Den europeiske unions tidende,

5. «teknisk referanse», alle produkter som er utarbeidet av europeiske standardiseringsorganer, bortsett fra offisielle 
standarder, i samsvar med framgangsmåter tilpasset utviklingen av markedets behov.
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VEDLEGG VII

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER 

VEDLEGG VII A

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV OFFENTLIGE KONTRAKTER 

KUNNGJØRING AV OFFENTLIGGJØRINGEN AV EN VEILEDENDE KUNNJØRING I EN KJØPERPROFIL

1. Den offentlige oppdragsgiverens stat

2. Den offentlige oppdragsgiverens navn

3. «Kjøperprofilens» Internett-adresse (URL)

4. Referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen

VEILDEDENDE KUNNGJØRING

1. Den offentlige oppdragsgivers navn, addresse, telefaksnummer og e-postadresse, eller tilsvarende opplysninger 
om den tjeneste som kan gi tilleggsopplysninger, og i forbindelse med kontrakter om tjenesteyting samt bygge- og 
anleggskontrakter, til den tjeneste, f.eks. det relevante offentlige nettsted, som kan gi opplysninger om de generelle 
rammereglene for beskatning, miljøvern, arbeidervern og arbeidsvilkår som gjelder på det stedet der kontrakten 
skal gjennomføres.

2. Angi eventuelt om den offentlige kontrakten er begrenset til vernet sysselsetting eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3. I forbindelse med offentlige bygge- og anleggskontrakter: arbeidets art og omfang og stedet der det skal utføres; 
dersom arbeidet skal inndeles i flere delarbeider, en kort beskrivelse av disse delarbeidene med henvisning til 
arbeidet; beregnet kostnadsramme for det foreslåtte arbeidet, dersom dette foreligger; Referansenummer/-numre i 
nomenklaturen.

For kontrakter om offentlige varekjøp: art og mengde eller verdi av de varer som skal leveres, referansenummer/-
numre i nomenklaturen.

For kontrakter om offentlig tjenesteyting: samlet verdi av de foreslåtte innkjøpene i hver av tjenestekategoriene i 
vedlegg II A; Referansenummer/-numre i nomenklaturen.

4. Antatt tidspunkt for innledning av framgangsmåten ved tildeling av kontrakten eller kontraktene, når det gjelder 
kontrakter om offentlig tjenesteyting, etter kategori.

5. Angi eventuelt om det dreier seg om en rammeavtale.

6. Eventuelt, andre opplysninger.

7. Datoen da kunngjøringen ble sendt eller da kunngjøringen av offentliggjøringen av den veiledende kunngjøringen 
i kjøperprofilen ble sendt.

8. Angi om kontrakten omfattes av avtalen.

KUNNGJØRINGER

Åpne og begrensede anbudskonkurranser, konkurransepregede dialoger, kjøp etter forhandling:

1. Den offentlige oppdragsgivers navn, adresse, telefon- og telefaksnummer og e-postadresse.

2. Angi eventuelt om den offentlige kontrakten er begrenset til vernet sysselsetting eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3. a)  Valgt framgangsmåte for tildeling.

b) Angi eventuelt grunnene til bruk av hurtigbehandling (ved begrenset anbudskonkurranse eller kjøp etter 
forhandling).

c) Angi eventuelt om det dreier seg om en rammeavtale.
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d) Angi eventuelt om det dreier seg om en dynamisk innkjøpsordning.

e) Eventuelt avholdes det en elektronisk auksjon (ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller kjøp etter 
forhandling, i tilfellene omhandlet i artikkel 30 nr. 1 bokstav a)).

4. Kontraktstype

5. Sted for utførelse av bygge- og anleggsarbeider, for levering av varer eller yting av tjenester.

6. a) Offentlige bygge- og anleggskontrakter

– Bygge- og anleggsarbeidenes art og omfang og byggets generelle trekk. Angivelse særlig av opsjoner på 
tilleggsarbeider, og dersom den er kjent, den foreløpige tidsplanen for benyttelse av disse opsjonene samt 
antall eventuelle fornyelser. Dersom arbeidet eller kontrakten er inndelt i flere delarbeider, de forskjellige 
delarbeidenes størrelse; Referansenummer/-numre i nomenklaturen.

– Opplysninger om byggets eller kontraktens formål når kontrakten også omfatter prosjektering.

– Dersom det dreier seg om en rammeavtale, angis også rammeavtalens planlagte varighet, arbeidenes 
beregnede samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og 
hyppigheten av de kontrakter som skal tildeles.

b) Kontrakter om offentlige varekjøp:

– Arten av de varer som skal leveres, med særlig angivelse av om det skal innhentes anbud for kjøp, leasing, 
leie eller kjøp på avbetaling eller en kombinasjon av disse, referansenummer i nomenklaturen. Mengden 
av de varer som skal leveres, med særlig angivelse av opsjoner på ytterligere innkjøp, og dersom den 
er kjent, den foreløpige tidsplanen for benyttelse av disse opsjonene samt antall eventuelle fornyelser. 
Referansenummer/-numre i nomenklaturen.

– Dersom det dreier seg om regelmessige kontrakter eller kontrakter som skal fornyes innen en bestemt 
periode, angis også tidsplanen for ytterligere anbudsinnbydelser for planlagte innkjøp, dersom den er 
kjent.

– Dersom det dreier seg om en rammeavtale, angis også rammeavtalens planlagte varighet, varenes 
beregnede samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og 
hyppigheten av de kontrakter som skal tildeles.

c) Kontrakter om offentlig tjenesteyting

– Tjenestekategori samt beskrivelse av denne. Referansenummer/-numre i nomenklaturen. Tjenesteytingens 
omfang. Angivelse særlig av opsjoner på ytterligere innkjøp og, dersom den er kjent, den foreløpige 
tidsplanen for benyttelse av disse opsjonene samt antall eventuelle fornyelser. Dersom det dreier seg 
om kontrakter som skal fornyes i løpet av en bestemt periode, angis også tidsplanen for ytterligere 
anbudsinnbydelser for planlagte tjenester.

– Dersom det dreier seg om en rammeavtale, angis også rammeavtalens planlagte varighet, arbeidenes 
beregnede samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og 
hyppigheten av de kontrakter som skal tildeles.

– Angivelse av om utførelsen av tjenesten er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe ved lov eller forskrift.

 Henvisning til loven eller forskriften.

– Angivelse av om juridiske personer skal oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene til de personer som 
har ansvar for å utføre tjenesten.

7. Dersom kontraktene er inndelt i delarbeider, opplysning om muligheten for å gi anbud på ett, flere eller samtlige 
av dem.

8. Eventuell frist for fullføring av bygge- og anleggsarbeidene, varekjøpene eller tjenestytingen, eller for varigheten 
av kontrakten om bygge- og anleggsarbeid, varekjøp eller tjenesteyting, og så vidt mulig tidspunktet for når bygge- 
og anleggsarbeidene, varekjøpene eller tjenesteytingen skal begynne.

9. Tillatelse av eller forbud mot alternative anbud.

10. Gi eventuelt opplysninger om særskilte vilkår som kontraktens utførelse er underlagt.
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11. Ved åpne anbudskonkurranser:

a) Navn, adresse, telefon- og telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som forespørsler om utlevering av 
nødvendige dokumenter og tilleggsdokumenter kan rettes til.

b) Eventuell frist for framsettelse av slik forespørsel.

c) Eventuelt det beløp og betalingsvilkårene for det beløp som må betales for dokumentene.

12. a) Frist for mottak av anbud eller veiledende anbud i tilfeller der det brukes et  dynamisk innkjøpssystem 
(åpen anbudskonkurranse).

b) Frist for mottak av anmodning om å delta (begrenset anbudskonkurranse og kjøp etter forhandling).

c) Adressen de skal sendes til.

d) Det eller de språk anbudene skal utarbeides på.

13. Ved åpne anbudskonkurranser:

a) Personer som har tillatelse til å være til stede ved anbudsåpningen.

b) Dato, klokkeslett og sted for anbudsåpningen.

14. Depositum og garantier, dersom dette forlanges.

15. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler disse vilkår.

16. Den juridiske form som eventuelt må antas av den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten.

17. De utvelgingskriteriene når det gjelder markedsdeltakeres personlige situasjon som kan føre til at de utelukkes, og 
de opplysninger som kreves som bevis for at de ikke kommer inn under de tilfellene som berettiger utelukking. 
Utvelgingskriterier og opplysninger om markedsdeltakernes personlige situasjon, opplysninger og eventuelle 
formaliteter som er nødvendige for å kunne vurdere de økonomiske og tekniske minstekrav som stilles til 
markedsdeltakeren. Minstestandardnivå(er) som eventuelt kreves.

18. I forbindelse med rammeavtaler: antall og eventuelt forslag til høyeste antall markedsdeltakere som kan delta, 
planlagt varighet for rammeavtalen, om nødvendig med begrunnelse dersom den er på over fire år.

19. Ved konkurransepreget dialog eller kjøp etter forhandling med offentliggjøring av en kunngjøring skal det eventuelt 
opplyses hvorvidt det benyttes anbudskonkurranse i flere trinn for å redusere antall løsninger som skal diskuteres 
eller antall anbud som det skal forhandles om.

20. Ved begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog eller kjøp etter forhandling med offentliggjøring av 
en kunngjøring, når det gjøres bruk av muligheten til å redusere antall kandidater som innbys til å gi anbud, delta 
i en dialog eller forhandle: minsteantallet, og eventuelt forslag til høyeste antall kandidater samt objektive kriterier 
til bruk ved utvelging av dette antall kandidater.

21. Hvor lenge anbyderen må opprettholde sitt anbud (åpen anbudskonkurranse).

22. Eventuelt navn og adresser til markedsdeltakere som allerede er valgt av den offentlige oppdragsgiveren (kjøp etter 
forhandling).

23. Kriterier nevnt i artikkel 53 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller «det økonomisk mest 
fordelaktige anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbud samt kriterienes vekting 
skal nevnes dersom de ikke er nevnt i spesifikasjonene eller, ved konkurranspreget dialog, i det beskrivende 
dokumentet.
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24. Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi 
disse opplysningene.

25. Dato(ene) for offentliggjøring av en veiledende kunngjøring i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for 
offentliggjøring angitt i vedlegg VIII, eller en erklæring om at slik offentliggjøring ikke har funnet sted.

26. Dato da kunngjøringen ble sendt.

27. Angivelse av om kontrakten omfattes av avtalen.

FORENKLET KUNNGJØRING TIL BRUK I ET DyNAMISK INNKJØPSSySTEM

1. Den offentlige oppdragsgivers stat.

2. Den offentlige oppdragsgivers navn og e-postadresse.

3. Henvisning til offentliggjøring av kunngjøringen av anbudskonkurranse i det dynamiske innkjøpssystem.

4. E-postadresse der de tekniske spesifikasjonene og tilleggsdokumentene om det dynamiske innkjøpssystemet er 
tilgjengelige.

5. Kontraktens gjenstand: beskrivelse ved referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen samt mengde eller omfang 
av kontrakten som skal tildeles.

6. Frist for innlevering av veiledende anbud.

KUNNGJØRING AV TILDELING AV KONTRAKT

1. Den offentlige oppdragsgivers navn og adresse.

2. Valgte framgangsmåter for tildeling. Ved kjøp etter forhandling uten at det på forhånd er kunngjort en kontrakt 
(artikkel 28), en begrunnelse for dette.

3. Offentlige bygge- og anleggskontrakter: kontraktens art og omfang, en generell beskrivelse av arbeidet.

Kontrakter om offentlige varekjøp: arten og mengden av varer som skal leveres, eventuelt for hver leverandør, 
referansenummer i nomenklaturen.

Kontrakter om offentlig tjenesteyting: tjenestekategori og beskrivelse av tjenesten, tjenesteytingens omfang.

4. Dato for tildeling av kontrakt.

5. Kriterier for tildeling av kontrakt.

6. Antall mottatte anbud.

7. Den eller de utvalgte markedsdeltakeres navn og adresse.

8. Betalt pris eller prisramme (høyeste/laveste pris).

9. Verdien av det eller de valgte anbud, eller høyeste og laveste anbud som ble tatt i betraktning ved tildelingen av 
kontrakten.

10. Eventuelt verdi og andel av kontrakten som kan bli overdratt til underleverandører.

11. Dato for offentliggjøringen av kunngjøringen i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for offentliggjøring 
angitt i vedlegg VIII.

12. Dato da kunngjøringen ble sendt.

13. Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi 
disse opplysningene.
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VEDLEGG VII B

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV OFFENTLIGE BYGGE- OG 
ANLEGGSKONSESJONER 

1. Den offentlige oppdragsgivers navn, adresse, telefaksnummer og e-postadresse.

2. a) Anleggssted

b) Konsesjonens gjenstand; tjenesteytingens art og omfang

3. a) Frist for mottak av søknader

b) Adressen de skal sendes til

c) Det eller de språk søknadene skal utarbeides på

4. Personlige, tekniske og finansielle vilkår som kandidatene må oppfylle

5. Kriterier som vil bli anvendt ved tildelingen av kontrakt

6. Eventuelt, den minste andel av arbeidene som vil bli overdratt til tredjemann

7. Dato da kunngjøringen ble sendt

8. Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi 
disse opplysningene.

VEDLEGG VII C

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV BYGGE- OG 
ANLEGGSKONTRAKTER FOR KONSESJONSHAVERE SOM IKKE ER OFFENTGLIGE 

OPPDRAGSGIVERE

1. a) Annleggssted

b) Tjenesteytingens art og omfang, generell beskrivelse av arbeidet

2.  Eventuell fullføringsfrist

3.  Navn og adresse til det organ som forespørsler om utlevering av spesifikasjonene og tilleggsdokumentene kan 
rettes til

4. a) Frister for mottak av søknader om deltaking og/eller mottak av anbud

b) Adressen de skal sendes til

c) Det eller de språk søknader eller anbud skal utarbeides på

5.  Depositum og garantier, dersom dette forlanges

6.  Økonomiske og tekniske vilkår som entreprenøren må oppfylle

7.  Kriterier som vil bli anvendt ved tildelingen av kontrakt

8.  Dato da kunngjøringen ble sendt
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VEDLEGG VII D

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV PROSJEKTKONKURRANSER 

KUNNGJØRINGER AV PROSJEKTKONKURRANSER

1.  Den offentlige oppdragsgivers navn, adresse, telefaksnummer og e-postadresse, og tilsvarende opplysninger om 
hvor man kan henvende seg for å innhente tilleggsdokumenter

2.  Prosjektbeskrivelse

3.  Konkurransetype: åpen eller begrenset

4.  Ved åpen anbudskonkurranse: frist for innsending av prosjekter

5.  Ved begrenset konkurranse:

a) planlagt antall deltakere

b) eventuelt navn på allerede utvalgte deltakere

c) kriterier for utvelgingen av deltakere

d) frist for anmodninger om å delta

6.  Oppgi eventuelt om deltaking er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe

7.  Kriterier som vil bli anvendt ved vurderingen av prosjektforslag

8.  Eventuelt navnene på allerede utvalgte jurymedlemmer

9.  Oppgi om juryens beslutning er bindende for den offentlige oppdragsgiver

10.  Eventuelt antall premier og deres verdi

11.  Eventuelt nærmere opplysninger om utbetalinger til alle deltakere

12.  Opplysninger om hvorvidt eventuelle kontrakter etter konkurransen skal tildeles vinneren eller vinnerne av 
konkurransen

13.  Dato da kunngjøringen ble sendt

KUNNGJØRING AV RESULTATET AV EN KONKURRANSE

1.  Den offentlige oppdragsgivers navn, adresse, telefaksnummer og e-postadresse

2.  Prosjektbeskrivelse

3.  Samlet antall deltakere

4.  Antall utenlandske deltakere

5.  Konkurransens vinner(e)

6.  Eventuelle premier

7.  Henvisning til kunngjøringen av prosjektkonkurransen

8.  Dato da kunngjøringen ble sendt
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VEDLEGG VIII

NæRMERE OM KUNNGJØRING

1.  Offentliggjøring av kunngjøringer

a)  Kunngjøringene nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 sendes av den offentlige oppdragsgiveren til Kontoret for 
De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som kreves i henhold til kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF om bruk av standardskjemaer ved offentliggjøring av kunngjøringer av offentlige kontrakter(1). 
De veiledende kunngjøringene nevnt i artikkel 35 nr. 1 første ledd som offentliggjøres i en kjøperprofil 
som beskrevet i nr. 2 bokstav b), skal også ha dette formatet, og det samme gjelder for kunngjøringen om 
offentliggjøringen.

b)  Kunngjøringene nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 offentliggjøres av Kontoret for De europeiske fellesskaps 
offisielle publikasjoner, eller av den offentlige oppdragsgiveren dersom det dreier seg om en veiledende 
kunngjøring som er offentliggjort i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 35 nr. 1 første ledd.

I tillegg kan offentlige oppdragsgivere offentliggjøre disse opplysningene på Internett i en «kjøperprofil» som 
nevnt i nr. 2 bokstav b).

c)  Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner vil gi den offentlige oppdragsgiveren den 
bekreftelse som er nevnt i artikkel 36 nr. 8.

2.  Offentliggjøring av utfyllende opplysninger eller tilleggsopplysninger

a)  Offentlige oppdragsgivere oppfordres til å offentliggjøre spesifikasjonene og tilleggsdokumentene i sin helhet 
på Internett.

b)  Kjøperprofilen kan omfatte veiledende kunngjøringer som nevnt i artikkel 35 nr. 1 første ledd, opplysninger 
om løpende anbudsinnbydelser, planlagte innkjøp, inngåtte kontrakter, annullerte framgangsmåter og andre 
nyttige opplysninger av allmenn interesse, for eksempel om kontaktpersoner, telefon- og telefaksnumre, 
postadresser og e-postadresser.

3.  Format og framgangsmåter for elektronisk oversending av kunngjøringer

Format og framgangsmåter for elektronisk oversending av kunngjøringer er tilgjengelige på følgende 
Internettadresse: «http://simap.eu.int».

(1) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1.
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VEDLEGG IX

REGISTRE

_______

VEDLEGG IX A(1)

OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKTER

— Bransjeregistrene og de tilsvarende erklæringene og attestene for hver medlemsstat er:

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister»,

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

— i Tyskland, «Handelsregister» og «Handwerksrolle»,

— i Hellas, («Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» – MEEΠ) i Departementet for miljø, arealplanlegging og 
offentlige arbeider (YΠΕΧΩΔΕ),

— i Spania, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,

— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers»,

— i Irland kan entreprenøren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 
Friendly Societies» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en 
erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et 
bestemt firma,

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,

— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers»,

— i Nederland, «Handelsregister»,

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

— i Portugal, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário» (IMOPPI)(CAEOPP),

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

— i Det forente kongerike kan entreprenøren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller, 
dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han 
utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firma.

(1) I artikkel 46 menes med «bransjeregister eller handelsregister» de registrene som er oppført i dette vedlegg samt, dersom det er 
gjort endringer på nasjonalt plan, de registrene som erstatter dem.
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VEDLEGG IX B

KONTRAKTER OM OFFENTLIGE VAREKJØP

De relevante bransje- eller handelsregistrene og de tilsvarende erklæringene og attestene er:

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister»,

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

— i Tyskland, «Handelsregister» og «Handwerksrolle»,

— i Hellas, «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»,

— i Spania, «Registro Mercantil» eller, for enkeltpersoner som ikke er registrert, en attest som bekrefter at 
vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket,

— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers»,

— i Irland kan leverandøren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 
Friendly Societies» som viser at vedkommendes firma er «incorporated» eller «registered» eller, dersom dette ikke 
lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle 
yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firma,

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» og «Registro delle Commissioni 
provinciali per l’artigianato»,

— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers»,

— i Nederland, «Handelsregister»,

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

— i Portugal, «Registro nacional das Pessoas Colectivas»,

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

— i Det forente kongerike kan leverandøren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» som 
viser at hans firma er «incorporated» eller «registered» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter 
at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, 
på et bestemt sted og under et bestemt firma.
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VEDLEGG IX C

KONTRAKTER OM OFFENTLIG TJENESTEYTING

De relevante bransje- og handelsregistrene og de tilsvarende erklæringene og attestene er:

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister» og «Ordres professionnels»/«Beroepsorden»,

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

— i Tyskland, «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» og 
«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Ländern»,

— i Hellas kan tjenesteyteren anmodes om å legge fram en erklæring avgitt under ed i nærvær av notarius publicus 
om at vedkommende utøver det aktuelle yrket; i tilfeller fastsatt i den nasjonale lovgivning, for yting av 
undersøkelsestjenester nevnt i vedlegg I A, bransjeregisteret «Mητρώο Μελετητών» og «Μητρώο Γραφείων 
Μελετών»,

— i Spania, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,

— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers»,

— i Irland kan tjenesteyteren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 
Friendly Societies» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en 
erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrke i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et 
bestemt firma,

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato» eller «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,

— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers»,

— i Nederland, «Handelsregister»,

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

— i Portugal, «Registro nacional das Pessoas Colectivas»,

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

— i Det forente kongerike kan tjenesteyteren anmodes om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller, 
dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han 
utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firma.
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VEDLEGG X

KRAV TIL UTSTYR FOR ELEKTRONISK MOTTAK AV ANBUD, ANMODNINGER OM Å DELTA OG 
PLANER OG PROSJEKTER I PROSJEKTKONKURRANSER 

Utstyr for elektronisk mottak av anbud, anmodninger om å delta og planer og prosjekter i prosjektkonkurranser må, ved 
tekniske midler og hensiktsmessige framgangsmåter, minst sikre

a) at elektroniske signaturer for anbud, anmodninger om å delta og videresending av planer og prosjekter er i samsvar 
med nasjonale bestemmelser i henhold til direktiv 1999/93/EF,

b) at nøyaktig tidspunkt og dato for mottak av anbud, anmodninger om å delta og oversending av planer og prosjekter 
kan fastsettes med sikkerhet,

c) at det med rimelighet kan sikres at ingen før utløpet av de fastsatte fristene kan få tilgang til opplysninger som er 
overført i henhold til disse kravene,

d) at det ved overtredelse av dette forbudet mot tilgang med rimelighet kan sikres at overtredelsen klart kan spores,

e) at bare personer med tillatelse kan fastsette eller endre datoene for åpning av de mottatte opplysningene,

f) at bare personer med tillatelse som handler samtidig, kan få tilgang til alle eller en del av de innsendte opplysningene 
på de forskjellige stadiene av tildelingen av kontrakten eller av prosjektkonkurransen,

g) at personer med tillatelse ved samtidig handling ikke kan få tilgang til de innsendte opplysningene før etter den 
angitte dato,

h) at opplysninger som mottas og åpnes i samsvar med disse krav, er tilgjengelige bare for personer med tillatelse til 
å få kjennskap til dem.
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VEDLEGG XI

FRISTER FOR INNARBEIDING OG ANVENDELSE (ARTIKKEL 80)

Direktiv Frister for innarbeiding og anvendelse

92/50/EØF (EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1)
Østerrike, Finland, Sverige(*)

1. juli 1993
1. januar 1995

93/36/EØF (EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1)
Østerrike, Finland, Sverige(*)

13. juni 1994
1. januar 1995

93/37/EØF (EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54)
konsolidering av direktiv:

—  71/305/EØF (EFT L 185 av 16.8.1971, s. 5)

—  EF med 6 medlemsstater 30. juli 1972

—  DK, IRL, UK 1. januar 1973

—  Hellas 1. januar 1981

—  Spania, Portugal 1. januar 1986

—  Østerrike, Finland, Sverige(*) 1. januar 1995

—  89/440/EØF (EFT L 210 av 21.7.1989, s. 1):

—  EF med 9 medlemsstater 19. juli 1990

—  Hellas, Spania, Portugal 1. mars 1992

—  Østerrike, Finland, Sverige(*) 1. januar 1995

97/52/EF (EFT L 328 av 28.11.1997, s. 1) 13. oktober 1998

(*) EØS: 1. januar 1994.
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VEDLEGG XII

SAMMENLIGNINGSTABELL(1)

Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 første linje, 
tilpasset

Artikkel 1 første linje, 
tilpasset

Artikkel 1 første linje, 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav a)

Artikkel 1 bokstav a), 
første del av punktum

Artikkel 1 bokstav a), 
første og siste del av 
første punktum

Artikkel 1 bokstav a) Endret

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav b)

Artikkel 1 bokstav a) 
og c), tilpasset

— —

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav c) første ledd

— Artikkel 1 bokstav a), 
annen del av første 
punktum og annet 
punktum, tilpasset

—

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav c) annet ledd

— Artikkel 1 bokstav a), 
tilpasset

—

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav d) første ledd

— — — Ny

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav d) annet ledd

— — Artikkel 2, tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 
bokstav d) tredje ledd

— — Betraktning 16 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 bokstav d) — —

Artikkel 1 nr. 4 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 5 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 6 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 7 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 8 første 
ledd

— — Artikkel 1 bokstav c), 
første punktum 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 8 annet 
ledd

— — — Ny

Artikkel 1 nr. 8 tredje 
ledd

Artikkel 1 bokstav h) Artikkel 1 bokstav c) Artikkel 1 bokstav c) 
annet punktum

Endret

(1) «Tilpasset» betyr at ordlyden er endret uten at dette endrer virkeområdet for de opphevede direktivene. Endringer i virkeområdet 
for bestemmelsene i det opphevede direktivet er angitt med betegnelsen «Endret». Denne betegnelsen står i siste kolonne når 
endringen gjelder bestemmelsene i samtlige tre opphevede direktiver. Når endringen gjelder bare ett eller to av disse direktivene, 
står betegnelsen «Endret» i kolonnen for vedkommende direktiver.
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 1 nr. 9 Artikkel 1 bokstav b), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav b), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav b), 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 10 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 11 første 
ledd

Artikkel 1 bokstav e), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav d), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav d), 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 11 annet 
ledd

Artikkel 1 bokstav f), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav e), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav e), 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 11 tredje 
ledd

— — — Ny

Artikkel 1 nr. 11 fjerde 
ledd

Artikkel 1 bokstav g), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav f), 
tilpasset

Artikkel 1 bokstav f), 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 11 femte 
ledd

— — Artikkel 1 bokstav g), 
tilpasset

Artikkel 1 nr. 12 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 13 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 14 — — — Ny

Artikkel 1 nr. 15 — — — Ny

Artikkel 2 Artikkel 6 nr. 6 Artikkel 5 nr. 7 Artikkel 3 nr. 2 Endret

Artikkel 3 — Artikkel 2 nr. 2 —

Artikkel 4 nr. 1 Ny Ny Artikkel 26 nr. 2 og 3, 
tilpasset

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 21, endret Artikkel 18, tilpasset Artikkel 26 nr. 1, 
endret

Artikkel 5 Artikkel 33a, tilpasset Artikkel 28, endret Artikkel 38a, tilpasset

Artikkel 6 — Artikkel 15 nr. 2 — Endret

Artikkel 7 bokstav a) 
og b)

— Artikkel 5 nr. 1  
bokstav a), tilpasset

Artikkel 7 nr. 1  
bokstav a), tilpasset

Artikkel 7 bokstav c) Artikkel 6 nr. 1  
bokstav a), tilpasset

— —

Artikkel 8 Artikkel 2 og artikkel 
6 nr. 1 bokstav b), 
tilpasset

— Artikkel 3 nr. 3 
og artikkel 7 nr. 1  
bokstav a), tilpasset

Artikkel 9 nr. 1 første 
ledd

— Artikkel 5 nr. 5 Artikkel 7 nr. 2 og 7 Endret
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 9 nr. 1 annet 
ledd

— — — Ny

Artikkel 9 nr. 2 — Artikkel 5 nr. 1 
bokstav b)

— Endret

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 5 nr. 6 Artikkel 7 nr. 3 annet 
setningsledd

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 6 nr. 5, 
tilpasset

Artikkel 9 nr. 5 
bokstav a)

Artikkel 6 nr. 3, 
tilpasset

— Artikkel 7 nr. 4 tredje 
ledd, tilpasset

Artikkel 9 nr. 5 
bokstav b)

— Artikkel 5 nr. 4 — Endret

Artikkel 9 nr. 6 — Artikkel 5 nr. 2 —

Artikkel 9 nr. 7 — Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 7 nr. 6

Artikkel 9 nr. 8  
bokstav a)

— — Artikkel 7 nr. 4 Endret

Artikkel 9 nr. 8  
bokstav b)

— — Artikkel 7 nr. 5 Endret

Artikkel 9 nr. 9 — — — Ny

Artikkel 10 Ny Artikkel 3, tilpasset Artikkel 4 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 11 — — — Ny

Artikkel 12 Artikkel 4 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 1 bokstav a) 
ii)

Endret

Artikkel 13 — — — Ny

Artikkel 14 Artikkel 4 bokstav b) Artikkel 2 nr. 1  
bokstav b)

Artikkel 4 nr. 2

Artikkel 15 bokstav a) Artikkel 5 bokstav a), 
tilpasset

Artikkel 4 bokstav a), 
tilpasset

Artikkel 5 bokstav a), 
tilpasset

Artikkel 15 bokstav b) 
og c)

Artikkel 5 bokstav b) 
og c)

Artikkel 4 bokstav b) 
og c)

Artikkel 5 bokstav b) 
og c)

Artikkel 16 — — Artikkel 1 bokstav a) 
iii)-ix), tilpasset

Artikkel 17 — — — Ny

Artikkel 18 — — Artikkel 6 Endret

Artikkel 19 — — — Ny

Artikkel 20 — — Artikkel 8

Artikkel 21 Artikkel 9
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 22 — — Artikkel 10

Artikkel 23 Artikkel 10 Artikkel 8 Artikkel 14 Endret

Artikkel 24 nr. 1-4 
første ledd

Artikkel 19 Artikkel 16 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 Endret

Artikkel 24 nr. 4 annet 
ledd

— Artikkel 16 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 24 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 25 nr. 1 Endret

Artikkel 25 nr. 2 Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 25 nr. 2

Artikkel 26 — — — Ny

Artikkel 27 nr. 1 Artikkel 23 nr. 1 — Artikkel 28 nr. 1 Endret

Artikkel 27 annet og 
tredje ledd

Artikkel 23 nr. 2 — Artikkel 28 nr. 2

Artikkel 28 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 6 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 11 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 28 nr. 2 Artikkel 7 nr. 4 Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 11 nr. 4 Endret

Artikkel 29 — — — Ny

Artikkel 30 nr. 1  
bokstav a)

Artikkel 7 nr. 2 
bokstav a)

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 11 nr. 2 
bokstav a)

Artikkel 30 nr. 1 
bokstav b)

Artikkel 7 nr. 2 
bokstav c)

Ny Artikkel 11 nr. 2 
bokstav b)

Artikkel 30 nr. 1 
bokstav c)

— Artikkel 11 nr. 2 
bokstav c)

Artikkel 30 nr. 1 
bokstav d)

Artikkel 7 nr. 2 
bokstav b)

— —

Art. 30 nr. 2, 3 og 4 — — — Ny

Artikkel 31 nr. 1 
bokstav a)

Artikkel 7 nr. 3 
bokstav a)

Artikkel 6 nr. 3 
bokstav a)

Artikkel 11 nr. 3 
bokstav a)

Artikkel 31 nr. 1 
bokstav b)

Artikkel 7 nr. 3 
bokstav b)

Artikkel 6 nr. 3 
bokstav c)

Artikkel 11 nr. 3 
bokstav b)

Artikkel 31 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 7 nr. 3 
bokstav c)

Artikkel 6 nr. 3 
bokstav d)

Artikkel 11 nr. 3 
bokstav d)

Artikkel 31 nr. 2 
bokstav a)

— Artikkel 6 nr. 3 
bokstav b)

—
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 31 nr. 2 
bokstav b)

— Artikkel 6 nr. 3 
bokstav e)

—

Artikkel 31 nr. 2 
bokstav c)

— Ny —

Artikkel 31 nr. 2 
bokstav d)

— Ny —

Artikkel 31 nr. 3 — — Artikkel 11 nr. 3 
bokstav c)

Artikkel 31 nr. 4 
bokstav a)

Artikkel 7 nr. 3 
bokstav d)

— Artikkel 11 nr. 3 
bokstav e)

Artikkel 31 nr. 4 
bokstav b)

Artikkel 7 nr. 3 
bokstav e)

— Artikkel 11 nr. 3 
bokstav f)

Artikkel 32 — — — Ny

Artikkel 33 — — — Ny

Artikkel 34 nr. 1 og 2 Artikkel 9 nr. 1 og 2 — —

Artikkel 34 nr. 3 Artikkel 9 nr. 3 Endret

Artikkel 35 nr. 1 første 
ledd bokstav a) første 
ledd

— Artikkel 9 nr. 1 første 
ledd

—

Artikkel 35 nr. 1 første 
ledd bokstav a) annet 
ledd

— Artikkel 9 nr. 1 annet 
ledd første punktum

— Endret

Artikkel 35 nr. 1 første 
ledd bokstav b)

— — Artikkel 15 nr. 1

Artikkel 35 nr. 1 første 
ledd bokstav c)

Artikkel 11 nr. 1 — —

Artikkel 35 nr. 1 annet 
ledd

— Artikkel 9 nr. 5 annet 
ledd

Artikkel 17 nr. 2 annet 
ledd

Endret

Artikkel 35 nr. 1 tredje 
ledd

Artikkel 11 nr. 7 annet 
ledd

— — Endret

Artikkel 35, nr. 1 fjerde, 
femte og sjette ledd

— — — Ny

Artikkel 35 nr. 2 Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 15 nr. 2 Endret

Artikkel 35 nr. 3 — — — Ny
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 35 nr. 4 første 
ledd

Artikkel 11 nr. 5 første 
punktum

Artikkel 9 nr. 3 første 
punktum

Artikkel 16 nr. 1 Endret

Artikkel 35 nr. 4 annet 
og tredje ledd

— — — Ny

Artikkel 35 nr. 4 fjerde 
ledd

Artikkel 16 nr. 3 og 4

Artikkel 35 nr. 4 femte 
ledd

Artikkel 11 nr. 5 annet 
punktum

Artikkel 9 nr. 3 annet 
punktum

Artikkel 16 nr. 5 Endret

Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 11 nr. 6 første 
ledd, tilpasset

Artikkel 9 nr. 4 første 
punktum, tilpasset

Artikkel 17 nr. 1 første 
punktum, tilpasset

Artikkel 36 nr. 2 første 
ledd

Artikkel 11 nr. 7 første 
punktum

Artikkel 9 nr. 5 første 
ledd

Artikkel 17 nr. 2 første 
ledd

Endret

Artikkel 36 nr. 2 annet 
ledd

— — — Ny

Artikkel 36 nr. 3 Artikkel 11 nr. 10 Artikkel 9 nr. 8 Artikkel 17 nr. 5 Endret

Artikkel 36 nr. 4 Artikkel 11 nr. 8 og 13 Artikkel 9 nr. 6 og 11 Artikkel 17 nr. 4 og 8 Endret

Artikkel 36 nr. 5 Artikkel 11 nr. 11, 
tilpasset

Artikkel 9 nr. 9, 
tilpasset

Artikkel 17 nr. 6, 
tilpasset

Artikkel 36 nr. 6 Artikkel 11 nr. 13 
annet punktum

Artikkel 9 nr. 11 annet 
punktum

Artikkel 17 nr. 8 annet 
punktum

Endret

Artikkel 36 nr. 7 første 
ledd

Artikkel 11 nr. 12 Artikkel 9 nr. 10 Artikkel 17 nr. 7

Artikkel 36 nr. 7 annet 
ledd

— — — Ny

Artikkel 37 Artikkel 17 Artikkel 13 Artikkel 21 Endret

Artikkel 38 nr. 1 — — — Ny

Artikkel 38 nr. 2 Artikkel 12 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 10 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 18 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 38 nr. 3 Artikkel 13 nr. 1 og 3, 
tilpasset

Artikkel 11 nr. 1 og 3, 
tilpasset

Artikkel 19 nr. 1 og 3, 
tilpasset

Endret

Artikkel 38 nr. 4 Artikkel 12 nr. 2 og 
artikkel 13 nr. 4, 
tilpasset

Artikkel 10 nr. 1a 
og artikkel 11 nr. 3a, 
tilpasset

Artikkel 18 nr. 2 og 
artikkel 19 nr. 4, 
tilpasset

Artikkel 38 nr. 5 og 6 — — — Ny

Artikkel 38 nr. 7 Artikkel 12 nr. 5 Artikkel 10 nr. 4 Artikkel 18 nr. 5 Endret
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 38 nr. 8 Artikkel 14 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1 Artikkel 20 nr. 1 Endret

Artikkel 39 Artikkel 12 nr. 3 og 
4, artikkel 13 nr. 6 
og artikkel 14 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 10 nr. 2 og 
3, artikkel 11 nr. 5 
og artikkel 12 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 18 nr. 3 og 
4, artikkel 19 nr. 6 
og artikkel 20 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 40 Artikkel 13 nr. 2 og 
artikkel 14 nr. 3

Artikkel 11 nr. 2 og 
artikkel 12 nr. 3

Artikkel 19 nr. 2 og 
artikkel 20 nr. 3

Endret

Artikkel 41 nr. 1 Artikkel 8 nr. 2 første 
punktum, tilpasset

Artikkel 7 nr. 2 første 
punktum, tilpasset

Artikkel 12 nr. 2 første 
punktum, tilpasset

Artikkel 41 nr. 2 Artikkel 8 nr. 1 første 
ledd, tilpasset

Artikkel 7 nr. 1 første 
ledd, tilpasset

Artikkel 12 nr. 1 første 
ledd, tilpasset

Artikkel 41 nr. 3 Artikkel 8 nr. 1 annet 
ledd, tilpasset

Artikkel 7 nr. 1 annet 
ledd, tilpasset

Artikkel 12 nr. 1 annet 
ledd, tilpasset

Artikkel 8 nr. 2 siste 
punktum

Artikkel 7 nr. 2 siste 
punktum

Artikkel 12 nr. 2 siste 
punktum

Opphevet

Artikkel 42 nr. 1, 3 og 6 Artikkel 13 nr. 5 og 
artikkel 18 nr. 2

Artikkel 11 nr. 4 og 
artikkel 15 nr. 3

Artikkel 19 nr. 5 og 
artikkel 23 nr. 2

Endret

Artikkel 42 nr. 2, 4 og 5 — — — Ny

Artikkel 43 Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 12 nr. 3 Endret

Artikkel 44 nr. 1 Artikkel 18 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 15 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 23 nr. 1, 
tilpasset

Endret

Artikkel 44 nr. 2 — — — Ny

Artikkel 44 nr. 3 Artikkel 22 Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 32 nr. 4 Endret

Artikkel 44 nr. 4 — — — Ny

Artikkel 45 nr. 1 — — — Ny

Artikkel 45 nr. 2 første 
ledd

Artikkel 24 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 20 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 29 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 45 nr. 2 annet 
ledd

— — — Ny

Artikkel 45 nr. 3 Artikkel 24 annet og 
tredje ledd, tilpasset

Artikkel 20 nr. 2 og 3, 
tilpasset

Artikkel 29 annet og 
tredje ledd, tilpasset

Artikkel 45 nr. 4 Artikkel 24 nr. 4 Artikkel 20 nr. 4 Artikkel 29 nr. 4 Endret

Artikkel 46 nr. 1 Artikkel 25 første 
punktum, endret

Artikkel 21 nr. 1 og 
nr. 2 første punktum, 
tilpasset

Artikkel 30 nr. 1 og 
nr. 3 første punktum, 
tilpasset
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 46 nr. 2 — — Artikkel 30 nr. 2

Artikkel 47 nr. 1 
bokstav a) og b)

Artikkel 26 nr. 1 
bokstav a) og b), 
tilpasset

Artikkel 22 nr. 1 
bokstav a) og b), 
tilpasset

Artikkel 31 nr. 1 
bokstav a) og b), 
tilpasset

Artikkel 47 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 26 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 22 nr. 1 
bokstav c)

Artikkel 31 nr. 1 
bokstav c)

Endret

Artikkel 47 nr. 2 og 3 — — — Ny

Artikkel 47 nr. 4 og 5 Artikkel 26 nr. 2 og 3, 
tilpasset

Artikkel 22 nr. 2 og 3, 
tilpasset

Artikkel 31 nr. 2 og 3, 
tilpasset

Endret

Artikkel 48 nr. 1 og 
nr. 2 bokstav a)-e) og 
g)-j)

Artikkel 27 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 23 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 32 nr. 2, 
tilpasset

Artikkel 48 nr. 2 
bokstav f)

— — Ny

Artikkel 48 nr. 3 og 4 — — — Ny

Artikkel 48 nr. 5 Ny Ny Artikkel 32 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 48 nr. 6 Artikkel 27 nr. 2 Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 32 nr. 3

Artikkel 49 Ny Ny Artikkel 33 Endret

Artikkel 50 — — — Ny

Artikkel 51 Artikkel 28 Artikkel 24 Artikkel 34

Artikkel 52 Artikkel 29 Artikkel 25 Artikkel 35 Endret

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 26 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 36 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 30 nr. 2 Artikkel 26 nr. 2 Artikkel 36 nr. 2 Endret

Artikkel 30 nr. 3 — — Opphevet

Artikkel 54 — — — Ny

Artikkel 55 Artikkel 30 nr. 4 første 
og annet ledd

Artikkel 27 nr. 1 og 2 Artikkel 37 nr. 1 og 2 Endret

— Artikkel 30 nr. 4 tredje 
ledd

Artikkel 27 nr. 3 Artikkel 37 nr. 3 Opphevet

— Artikkel 30 nr. 4 fjerde 
ledd

— — Opphevet
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— Artikkel 31 — — Opphevet

— Artikkel 32 — — Opphevet

Artikkel 56 Artikkel 3 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 57 — Ny

Artikkel 58 Artikkel 11 nr. 3, 
nr. 6-11 og nr. 13

Endret

Artikkel 59 Artikkel 15 — —

Artikkel 60 Artikkel 3 nr. 2 — —

Artikkel 61 Ny — —

Artikkel 62 Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 63 Artikkel 3 nr. 4 Endret

Artikkel 64 Artikkel 11 nr. 4, nr. 6 
første ledd, nr. 7 første 
ledd og nr. 9

— — Endret

Artikkel 65 Artikkel 16

Artikkel 66 — — Artikkel 13 nr. 3 og 4

Artikkel 67 nr. 1 — — Artikkel 13 nr. 1 første 
ledd og nr. 2 første 
ledd

Artikkel 67 nr. 2 Artikkel 13 nr. 1, 
første, annet og tredje 
strekpunkt og nr. 2 
første, annet og tredje 
strekpunkt

Endret

Artikkel 68 — — Ny

Artikkel 69 nr. 1 — — Artikkel 15 nr. 3

Artikkel 69 nr. 2 første 
ledd

— — Artikkel 16 nr. 1 og 
nr. 2 annet strekpunkt

Endret

Artikkel 69 nr. 2 annet 
ledd og nr. 3

— — Ny

Artikkel 70 — — Artikkel 17 nr. 1, nr. 2 
første og tredje ledd, 
nr. 3-6 og nr. 8

Endret

Artikkel 71 — — Ny
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Dette direktiv Direktiv 93/37/EØF Direktiv 93/36/EØF Direktiv 92/50/EØF Andre rettsakter

Artikkel 72 — — Artikkel 13 nr. 5

Artikkel 73 — — Artikkel 13 nr. 6 første 
ledd

Artikkel 74 — — Artikkel 13 nr. 6 annet 
ledd

Endret

Artikkel 33 Artikkel 30 Artikkel 38 Opphevet

Artikkel 75 Artikkel 34 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 31 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 39 nr. 1, 
tilpasset

Artikkel 76 Artikkel 34 nr. 2 Artikkel 31 nr. 2 Artikkel 39 nr. 2 Endret

Artikkel 39 nr. 2 
bokstav d) annet ledd

Opphevet

Artikkel 77 nr. 1 — Artikkel 32 nr. 1 Artikkel 40 nr. 1

Artikkel 77 nr. 2 Artikkel 35 nr. 3 Artikkel 32 nr. 2 Artikkel 40 nr. 3 Endret

— — Artikkel 40 nr. 2 Opphevet

Artikkel 77 nr. 3 — Artikkel 32 nr. 3 Artikkel 40 nr. 4 Endret

Artikkel 78 nr. 1 og 2 Ny

Artikkel 78 nr. 3 og 4 Artikkel 6 nr. 2 
bokstav a)

Artikkel 5 nr. 1 
bokstav d)

Artikkel 7 nr. 1 
bokstav c)

Endret

Artikkel 79 bokstav a) Artikkel 6 nr. 1 
bokstav b), tilpasset

Artikkel 5 nr. 1 
bokstav c) annet ledd, 
tilpasset

Artikkel 7 nr. 1 
bokstav b) annet ledd, 
tilpasset

Artikkel 79 bokstav b) Artikkel 35 nr. 2 — Artikkel 16 nr. 4 Endret

Artikkel 79 bokstav c) — — — Ny

Artikkel 79 bokstav d) Artikkel 35 nr. 1, 
tilpasset

— —

Artikkel 79 bokstav e) Artikkel 29 nr. 3, 
tilpasset

—

Artikkel 79 bokstav f) Artikkel 35 nr. 2, 
tilpasset

— — Ny

Artikkel 79 bokstav g) — — —

Artikkel 79 bokstav h) 
og i)

— — — Ny

Artikkel 80

Artikkel 81

Artikkel 82
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Artikkel 83

Artikkel 84

Vedlegg I Vedlegg II Endret

Vedlegg II A og II B — — Vedlegg IA og IB Endret

Vedlegg III Vedlegg I — — Tiltredelses-aktene 
for Østerrike, 
Finland og Sverige

Tilpasset

Vedlegg IV — Vedlegg I — Tiltredelses-aktene 
for Østerrike, 
Finland og Sverige

Tilpasset

Vedlegg V — Vedlegg II — Endret

Vedlegg VI Vedlegg III Vedlegg III Vedlegg II Endret

Vedlegg VII A, B, C 
og D

Vedlegg IV, V og VI Vedlegg IV Vedlegg III og IV Endret

Vedlegg VIII — — — Nytt

Vedlegg IX Tilpasset

Vedlegg IX A — Artikkel 21 nr. 2 — Tiltredelses-aktene 
for Østerrike, 
Finland og Sverige

Tilpasset

Vedlegg IX B — — Artikkel 30 nr. 3 Tiltredelses-aktene 
for Østerrike, 
Finland og Sverige

Tilpasset

Vedlegg IX C Artikkel 25, tilpasset — — Tiltredelses-aktene 
for Østerrike, 
Finland og Sverige

Tilpasset

Vedlegg X Nytt

Vedlegg XI Nytt

Vedlegg XII Nytt
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 69,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(2), særlig artikkel 78,

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 
om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på 
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene 
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)(3), godkjente Rådet avtalen 
om offentlige innkjøp, heretter kalt «avtalen», vist i 
vedlegg 4 til nevnte beslutning. I henhold til avtalen skal 
reglene den fastsetter overholdes så snart de aktuelle 
kontraktene når eller overstiger beløpene, heretter kalt 
«terskelverdier», fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 
trekkrettigheter.

2) Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF har som ett av sine 
mål å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige 
oppdragsgivere som anvender direktivene, samtidig å 
overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. Derfor må 
terskelverdiene som er fastsatt i direktivene og som 
berøres av avtalen, kontrolleres, og om nødvendig justeres 
opp eller ned av Kommisjonen, for å sikre at de tilsvarer 
motverdien i euro, avrundet ned til nærmeste tusen, 
av terskelverdiene fastsatt i avtalen. De forannevnte 
terskelverdiene fastsatt i direktivene tilsvarer ikke 
motverdiene fastsatt i avtalen, beregnet for tidsrommet 
1. januar 2004-31. desember 2005(4). De bør derfor 
justeres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(3) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1
(4) EUT C 309 av 19.12.2003, s. 14.

3) Dessuten har de terskelverdiene som ikke faller inn 
under avtalen, i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF blitt 
tilpasset dem som følger av den, for å redusere antall 
terskelverdier som må overholdes. Derfor bør også de 
justeres.

4) Endringene berører ikke de nasjonale 
gjennomføringsbestemmelser for direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF fra og med de terskelverdier som er lavere 
enn dem angitt i direktivene.

5) Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør derfor 
endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «499 000 euro» med 
«473 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «6 242 000 euro» med 
«5 923 000 euro».

2. I artikkel 61 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 erstattes beløpet «499 000 euro» med «473 000 
euro»,

b) i nr. 2 erstattes beløpet «499 000 euro» med «473 000 
euro».

Artikkel 2

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «162 000 euro» med 
«154 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «249 000 euro» med 
«236 000 euro»,

c) i bokstav c) erstattes beløpet «6 242 000 euro» med 
«5 923 000 euro».

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1874/2004

av 28. oktober 2004

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som anvendes 
for framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*)

2009/EØS/34/23
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2. I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «6 242 000 euro» med 
«5 923 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «249 000 euro» med 
«154 000 euro».

3. I artikkel 56 erstattes beløpet «6 242 000 euro» med 
«5 923 000 euro».

4. I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet «6 242 000 
euro» med «5 923 000 euro».

5. I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «162 000 euro» med 
«154 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «249 000 euro» med 
«236 000 euro»,

c) i bokstav c) erstattes beløpet «249 000 euro» med 
«236 000 euro».

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 2004.

 For Kommisjonen
 Frederik BOLKESTEIN
 Medlem av Kommisjonen

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 70 bokstav b),

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(2), særlig artikkel 79 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF er det fastsatt 1) 
at kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 
skal sendes av oppdragsgiverne til Kontoret for De 
europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner i det 
format som kreves i henhold til kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF av 13. september 2001 om endring av 
vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V 
og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, vedlegg III og IV til 
rådsdirektiv 92/50/EØF, endret ved direktiv 97/52/EF, og 
vedlegg XII-XV, XVII og XVIII til rådsdirektiv 93/38/
EØF, endret ved direktiv 98/4/EF (direktiv om bruk av 
standardskjemaer ved offentliggjøring av kunngjøringer 
av offentlige kontrakter)(3). Tilsvarende er det i vedlegg 
VIII til direktiv 2004/18/EF fastsatt at kunngjøringene 
nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 skal sendes av den 
offentlige oppdragsgiveren til Kontoret for De europeiske 
fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som 
kreves i henhold til direktiv 2001/78/EF. 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 1.10.2005, s. 127, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s 114. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004.

(3) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1.

Ettersom standardskjemaene fastsatt i direktiv 2) 
2001/78/EF ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de 
opplysningene som kreves i direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF, vil nye standardskjemaer bli fastsatt i 
gjennomføringsbestemmelser. Henvisningene til direktiv 
2001/78/EF i vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF og i 
vedlegg VIII til direktiv 2004/18/EF er derfor ikke lenger 
gyldige —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I nr. 1 bokstav a) i vedlegg XX til direktiv 2004/17/EF skal 
første punktum lyde:

«Kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 skal sendes 
av oppdragsgiverne til Kontoret for De europeiske fellesskaps 
offisielle publikasjoner i det format som er fastsatt i de 
gjennomføringsbestemmelsene som Kommisjonen vedtar etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 68 nr. 2.»

Artikkel 2

I nr. 1 bokstav a) i vedlegg VIII til direktiv 2004/18/EF skal 
første punktum lyde:

«Kunngjøringer nevnt i artikkel 35, 58, 64 og 69 skal sendes av 
de offentlige oppdragsgiverne til Kontoret for De europeiske 
fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som er fastsatt 
i de gjennomføringsbestemmelsene som Kommisjonen vedtar 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 77 nr. 2.»

KOMMISJONSDIREKTIV 2005/51/EF

av 7. september 2005

om endring av vedlegg XX til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og vedlegg VIII til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/18/EF om offentlig innkjøp(*)
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Nr. 34/346 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 31. januar 2006 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 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. september 2005

 For Kommisjonen
 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 9. desember 
2003 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med de nye endringene av rådsdirektiv 
93/38/EØF av 14. juni 1993 om samordning av 
innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen vann- og 
energiforsyning, transport og telekommunikasjon(5), 
som er nødvendige for å imøtekomme de krav om 
forenkling og modernisering som både oppdragsgivere 
og markedsdeltakere framsa i sine svar på grønnboken 
vedtatt av Kommisjonen 27. november 1996, bør 
direktivet omarbeides av klarhetshensyn. Dette direktiv 
bygger på Domstolens rettspraksis, særlig rettspraksis 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EFT C 29 E av 30.1.2001, s. 112, og EFT C 203 E av 27.8.2002, s. 183.
(2) EFT C 193 av 10.7.2001, s. 1.
(3) EFT C 144 av 16.5.2001, s. 23.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 17. januar 2002 (EFT C 271 E av 7.11.2002, 

s. 293), Rådets felles holdning av 20. mars 2003 (EUT C 147 E av 
24.6.2003, s. 137) og Europaparlamentets holdning av 2. juli 2003 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets regelverksresolusjon av 
29. januar 2004 og rådsbeslutning av 2. februar 2004.

(5) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/78/EF (EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1).

med hensyn til tildelingskriterier, som klarlegger 
oppdragsgivernes muligheter til å oppfylle den berørte 
allmennhets behov, herunder med hensyn til miljø og på 
det sosiale område, forutsatt at slike kriterier er knyttet 
til kontraktsgjenstanden, at de ikke gir oppdragsgiveren 
ubegrenset valgfrihet, at de nevnes uttrykkelig og at 
de overholder de grunnleggende prinsippene nevnt i 
betraktning 9.

2) En vesentlig årsak til innføringen av regler for samordning 
av framgangsmåtene for tildeling av kontakter i disse 
sektorene er at nasjonale myndigheter med ulike 
virkemidler kan påvirke oppdragsgivernes atferd, blant 
annet gjennom kapitalinteresser eller representasjon i 
oppdragsgivernes administrasjons- ledelses- eller 
tilsynsorganer.

3) En annen hovedårsak til at det er nødvendig å samordne 
innkjøpsreglene for oppdragsgivere i disse sektorene, 
er at de opererer i lukkede markeder, fordi de berørte 
medlemsstater gir særretter eller eneretter til å levere, 
stille til rådighet eller drive nettene som kreves for å yte 
den aktuelle tjenesten.

4) Fellesskapets regelverk, særlig rådsforordning (EØF) 
nr. 3975/87 av 14. desember 1987 om fastsettelse av 
fremgangsmåten ved anvendelse av konkurransereglene 
på foretak innen lufttransport(6) og rådsforordning (EØF) 
nr. 3976/87 av 14. desember 1987 om anvendelse av 
traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av avtaler og 
samordnet opptreden innen lufttransport(7), har til formål 
å innføre mer konkurranse mellom transportører som yter 
lufttransporttjenester til allmennheten. Slike transportører 
bør derfor ikke omfattes av dette direktivs virkeområde. 
På bakgrunn av konkurranseforholdene for skipsfarten 
i Fellesskapet, ville det også være uhensiktsmessig å la 
kontrakter som tildeles i denne sektoren, omfattes av 
reglene i dette direktiv.

(6) EFT L 374 av 31.12.1987, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1).

(7) EFT L 374 av 31.12.1987, s. 9. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1994.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/17/EF

av 31. mars 2004

om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(*)

2009/EØS/34/25



Nr. 34/348 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

5) Virkeområdet for direktiv 93/38/EØF omfatter for tiden 
visse kontrakter som tildeles av oppdragsgivere innen 
telekommunikasjonssektoren. En lovgivningsramme, 
som nevnt i fjerde rapport om gjennomføringen av 
telekommunikasjonsforskriftene av 25. november 1998, 
er vedtatt for å åpne telekommunikasjonssektoren. En 
av følgene av denne er at effektiv konkurranse, rettslig 
og faktisk, er innført i denne sektoren. Kommisjonen 
har, til orientering og på bakgrunn av denne situasjonen, 
offentliggjort en liste over telekommunikasjonstjenester(1) 
som allerede kan unntas fra nevnte direktivs virkeområde i 
henhold til direktivets artikkel 8. Det er bekreftet ytterligere 
framskritt i sjuende rapport om gjennomføringen av 
telekommunikasjonsforskriftene av 26. november 2001. 
Det er derfor ikke lenger nødvendig å regulere innkjøp 
som foretas av oppdragsgivere i denne sektoren.

6) Det er derfor ikke lenger hensiktsmessig å opprettholde Den 
rådgivende komité for telekommunikasjonskontrakter, som 
ble nedsatt ved rådsdirektiv 90/531/EØF av 17. september 
1990 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- 
og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2).

7) Utviklingen innen telekommunikasjonssektoren bør 
likevel fortsatt overvåkes, og situasjonen bør vurderes 
på nytt dersom det fastslås at det ikke lenger er effektiv 
konkurranse innen sektoren.

8) Innkjøp av stemmetelefoni-, teleks-, mobiltelefoni-, 
personsøkings- og satelittjenester er unntatt fra virkeområdet 
for direktiv 93/38/EØF. Disse unntaksbestemmelsene ble 
innført for å ta hensyn til at de aktuelle tjenestene ofte 
kunne ytes bare av én tjenesteyter i et bestemt geografisk 
område på grunn av manglende effektiv konkurranse og 
på grunn av særretter eller eneretter. Ved å innføre effektiv 
konkurranse i telekommunikasjonssektoren fjernes 
grunnlaget for disse unntaksbestemmelsene. Innkjøp av 
slike telekommunikasjonstjenester må derfor omfattes av 
dette direktivs virkeområde.

9) For å sikre åpning for konkurranse ved offentlige kontrakter 
som tildeles av oppdragsgivere på områdene vann- og 
energiforsyning, transport og posttjenester, bør det 
utarbeides bestemmelser om samordning i Fellesskapet av 
kontrakter over en viss verdi. Slik samordning bygger på 
kravene som følger av EF-traktatens artikkel 14, 28 og 49 
og Euratom-traktatens artikkel 97, nemlig prinsippet om 
likebehandling, som prinsippet om ikke-diskriminering 

(1) EFT C 156 av 3.6.1999, s. 3.
(2) EFT L 297 av 29.10.1990, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsdirektiv 94/22/EF (EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3).

bare er en ytterligere presisering av, prinsippet om 
gjensidig anerkjennelse, forholdsmessighetsprinsippet og 
prinsippet om innsyn. Ut fra de berørte sektorers egenart 
bør samordningen, samtidig som den sikrer anvendelse av 
disse prinsippene, danne en ramme for god handelspraksis 
og tillate størst mulig fleksibilitet.

For offentlige kontrakter av en verdi som er lavere 
enn at den utløser anvendelse av bestemmelsene om 
samordning i Fellesskapet, bør det vises til Domstolens 
rettspraksis, som fastslår at reglene og prinsippene i de 
ovennevnte traktater får anvendelse.

10) For å sikre en reell åpning av markedet og en rimelig 
likevekt i anvendelsen av framgangsmåtene ved tildeling 
av kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport 
og posttjenester, må de oppdragsgivere som skal omfattes, 
defineres på en annen måte enn sin rettslige status. Det 
bør derfor sikres at likebehandlingen av oppdragsgivere 
i offentlig sektor og privat sektor ikke berøres. I 
samsvar med traktatens artikkel 295 må det også sikres 
at eiendomsrettslige ordninger i medlemsstatene ikke 
berøres.

11) Medlemsstatene bør sikre at deltakelse av et 
offentligrettslig organ som opptrer som anbyder i 
en framgangsmåte ved tildeling av en kontrakt, ikke 
forårsaker konkurransevridning overfor private anbydere.

12) I henhold til traktatens artikkel 6 skal miljøvernkrav 
integreres i definisjonen og gjennomføringen av 
Fellesskapets politikk og i virksomhet nevnt i traktatens 
artikkel 3, særlig med sikte på å fremme bærekraftig 
utvikling. Dette direktiv klargjør derfor hvordan 
oppdragsgivere kan bidra til å verne miljøet og fremme 
en bærekraftig utvikling, samtidig som det sikres at de 
kan oppnå best mulig forhold mellom pris og kvalitet for 
kontraktene.

13) Ingen bestemmelse i dette direktiv er til hinder for å 
pålegge eller gjennomføre tiltak som er nødvendige for 
å beskytte offentlig moral, offentlig orden, offentlig 
sikkerhet, helse, menneskers og dyrs liv eller plantehelse, 
særlig med sikte på bærekraftig utvikling, forutsatt at 
disse tiltakene er i samsvar med traktaten.
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14) Ved rådsbeslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 
om inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på 
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene 
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)(1), ble bl.a. WTO-avtalen om 
offentlige innkjøp, heretter kalt «avtalen», godkjent, og 
denne har som formål å fastsette en multilateral ramme 
med balanserte rettigheter og plikter i forbindelse med 
offentlige kontrakter med sikte på å oppnå liberalisering 
og utvidelse av verdenshandelen. På bakgrunn av 
Fellesskapets internasjonale rettigheter og plikter som 
følge av godkjenningen av avtalen, er det de ordninger 
som er definert i avtalen, som får anvendelse på anbydere 
og produkter fra signatartredjestater. Avtalen har ingen 
direkte virkning. Oppdragsgivere som omfattes av 
avtalen, som overholder dette direktiv, og som anvender 
det på markedsdeltakere i tredjestater som har undertegnet 
avtalen, bør derfor overholde avtalen. Dette direktiv bør 
også sikre at Fellesskapets markedsdeltakere får vilkår 
for deltakelse i offentlige innkjøp som er minst like 
gunstige som for markedsdeltakere fra tredjestater som 
har undertegnet avtalen.

15) Før oppdragsgivere innleder en framgangsmåte ved 
tildeling av en kontrakt, kan de gjennom en «teknisk 
dialog» søke eller motta råd som kan benyttes til å 
utarbeide anbudsgrunnlaget, forutsatt at slike råd ikke 
hindrer konkurranse.

16) I lys av de mange ulike typene bygge- og anleggskontrakter, 
bør oppdragsgivere kunne velge separate eller felles 
kontrakter for utforming og utførelse av arbeid. Dette 
direktiv har ikke som formål å foreskrive separate eller 
felles kontraktstildelinger. Beslutningen om å tildele 
kontrakter separat eller felles skal treffes ut fra kvalitative 
og økonomiske kriterier, som kan fastsettes i nasjonal 
lovgivning.

En kontrakt skal bare anses som en bygge- og 
anleggskontrakt dersom kontraktsgjenstanden spesifikt 
omfatter utøvelse av de virksomheter som er oppført i 
vedlegg XII, selv om kontrakten omfatter yting av andre 
tjenester som er nødvendige for å utøve slik virksomhet. 
Tjenestekontrakter, særlig innen eiendomsforvaltning, 
kan i visse tilfeller omfatte bygge- og anleggsarbeider. 
I den grad slike bygge- og anleggsarbeider bare er 
av underordnet betydning i forhold til kontraktens 
hovedgjenstand, og er en mulig konsekvens av eller 
et tillegg til denne, vil imidlertid det faktum at slike 
arbeider omfattes av kontrakten ikke føre til at kontrakten 
klassifiseres som en bygge- og anleggskontrakt.

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.

Ved beregning av anslått verdi av en bygge- og 
anleggskontrakt bør det tas utgangspunkt i verdien 
av selve bygge- og anleggsarbeidet og den anslåtte 
verdien av eventuelle leveranser og tjenester som 
oppdragsgiverne stiller til rådighet for entreprenørene, i 
den grad disse tjenestene eller leveransene er nødvendige 
for utførelsen av det aktuelle bygge- og anleggsarbeidet. 
Det skulle framgå av dette at tjenesteytelsene nevnt i 
dette avsnitt er de som ytes av oppdragsgivere gjennom 
eget personale. På den annen side følger beregningen 
av verdien av tjenestekontraktene, enten disse stilles til 
rådighet for en entreprenør eller ikke for senere utførelse 
av bygge- og anleggsarbeid, reglene som får anvendelse 
på tjenestekontrakter.

17) For anvendelse av saksbehandlingsreglene i dette direktiv, 
og for overvåkingsformål, bør inndelingen av tjenester 
gjøres i form av kategorier som tilsvarer bestemte 
posisjoner i en felles nomenklatur, og sammenstilles 
i to vedlegg, XVII A og XVII B, avhengig av hvilken 
ordning de er underlagt. Når det gjelder tjenestene 
i vedlegg XVII B, bør relevante bestemmelser i 
dette direktiv ikke berøre anvendelsen av spesifikke 
fellesskapsregler for de aktuelle tjenestene.

18) Når det gjelder tjenestekontrakter, bør en fullstendig 
anvendelse av dette direktiv i en overgangsperiode 
begrenses til kontrakter der direktivets bestemmelser 
vil gjøre det mulig å realisere hele potensialet for økt 
handel over landegrensene. Kontrakter for andre tjenester 
må overvåkes i denne overgangsperioden før det treffes 
beslutning om full anvendelse av dette direktiv. I den 
forbindelse må ordningen for slik overvåking defineres. 
Denne ordningen bør samtidig gjøre det mulig for berørte 
parter å få tilgang til alle relevante opplysninger.

19) Hindringer av adgangen til å yte tjenester bør unngås. 
Tjenesteytere kan derfor være fysiske eller juridiske 
personer. Dette direktiv bør imidlertid ikke berøre 
anvendelsen på nasjonalt plan av regler for vilkår for 
utøvelse av en virksomhet eller et yrke, forutsatt at de er i 
samsvar med Fellesskapets regelverk.

20) Visse nye elektroniske innkjøpsteknikker er under stadig 
utvikling. Slike teknikker bidrar til økt konkurranse og 
bedre effektivitet ved offentlige innkjøp, særlig fordi 
bruken av dem medfører besparelser i form av tid 
og penger. Oppdragsgivere kan benytte elektroniske 
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innkjøpsteknikker, forutsatt at slik bruk skjer i henhold til 
reglene som er fastsatt i dette direktiv, samt prinsippene 
om likebehandling, ikke-diskriminering og innsyn. I 
den forbindelse kan et anbud innlevert av en anbyder, 
særlig i henhold til en rammeavtale eller der det benyttes 
en dynamisk innkjøpsordning, ha form av anbyderens 
elektroniske katalog dersom anbyderen bruker de 
kommunikasjonsmidler oppdragsgiver har valgt i samsvar 
med artikkel 48.

21) I lys av den hurtige utbredelsen av elektroniske 
innkjøpsordninger bør det nå innføres hensiktsmessige 
regler for å gjøre det mulig for oppdragsgivere å dra full 
nytte av de muligheter disse ordningene gir. På denne 
bakgrunn må det defineres en fullstendig elektronisk 
dynamisk innkjøpsordning for vanlige innkjøp og fastsettes 
særlige regler for innføring og drift av en slik ordning for 
å sikre rettferdig behandling av alle markedsdeltakere 
som ønsker å ta del i den. Enhver markedsdeltaker 
som innleverer et veiledende anbud i samsvar med 
anbudsgrunnlaget og oppfyller utvelgingskriteriene, bør 
tillates å delta i et slikt system. Denne innkjøpsteknikken 
gjør at oppdragsgiveren, ved utarbeiding av en liste over 
anbydere som allerede er utvalgt, og ved at nye anbydere 
får mulighet til å slutte seg til, kan ha et særlig bredt 
utvalg av anbydere, som følge av de elektroniske midler 
som er tilgjengelige, og sikrer dermed optimal bruk av 
midler gjennom en omfattende konkurranse.

22) Bruken av teknikken med elektroniske auksjoner 
må antas å øke, og slike auksjoner bør derfor gis 
en fellesskapsdefinisjon og underlegges særlig regler 
for å sikre at de gjennomføres helt i samsvar med 
prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering og 
innsyn. Det bør derfor fastsettes at slike elektroniske 
auksjoner bare bør omfatte kontrakter for bygge- og 
anleggsarbeider, varer eller tjenester som det kan fastsettes 
presise spesifikasjoner for. Dette kan særlig gjelde stadig 
tilbakevendende kontrakter for vareleveranser, bygge- 
og anleggsarbeid og tjenester. Av samme grunn må det 
også være mulig å fastslå den respektive rangeringen 
av anbyderne på ethvert tidspunkt i den elektroniske 
auksjonen. Bruk av elektroniske auksjoner gjør det mulig 
for oppdragsgivere å be anbydere om å legge fram nye 
priser, justert nedover, og dersom kontrakten tildeles 
for det økonomisk mest fordelaktige anbud, dessuten 

å forbedre andre elementer i anbudene enn priser. For 
å sikre at prinsippet om innsyn overholdes, kan bare 
elementer som egner seg for elektronisk evaluering 
uten oppdragsgiverens inngrep og/eller vurdering, 
gjøres til gjenstand for elektroniske auksjoner, det vil 
si bare elementer som er kvantifiserbare slik at de kan 
uttrykkes i tall eller prosentandeler. På den annen side 
bør aspekter ved anbud som innebærer vurdering av ikke-
kvantifiserbare elementer, ikke gjøres til gjenstand for 
elektroniske auksjoner. Visse bygge- og anleggskontrakter 
og visse tjenestekontrakter der kontraktsgjenstanden 
er intellektuelle ytelser, for eksempel prosjektering av 
bygge- og anleggsarbeid, bør ikke gjøres til gjenstand for 
elektroniske auksjoner.

23) Det er utviklet visse teknikker for sentraliserte innkjøp 
i medlemsstatene. Flere offentlige oppdragsgivere er 
ansvarlige for å foreta innkjøp eller inngå offentlige 
kontrakter/rammeavtaler for oppdragsgivere. 
På bakgrunn av de store volumene som kjøpes inn, 
bidrar disse teknikkene til å øke konkurransen og 
rasjonalisere offentlige innkjøp. Det bør derfor innføres 
en fellesskapsdefinisjon av innkjøpssentraler for 
oppdragsgivere. Det bør også gis en definisjon av på 
hvilke vilkår, i samsvar med prinsippene om ikke-
diskriminering og likebehandling, oppdragsgivere som 
kjøper inn bygge- og anleggsarbeider, varer og/eller 
tjenester gjennom en innkjøpssentral, kan anses å ha 
overholdt bestemmelsene i dette direktiv.

24) For å ta hensyn til ulike omstendigheter i medlemsstatene 
bør medlemsstatene kunne velge om oppdragsgivere 
skal kunne bruke innkjøpssentraler, dynamiske 
innkjøpsordninger eller elektroniske auksjoner, som 
definert i og regulert av dette direktiv.

25) Det er nødvendig med en hensiktsmessig definisjon 
av begrepet særretter eller eneretter. Det følger av 
definisjonen at det ikke anses som en særrett eller 
enerett i henhold til dette direktiv at en oppdragsgiver 
ved etablering av nett eller havne- eller lufthavnanlegg 
kan benytte seg av en framgangsmåte for ekspropriasjon 
eller bruksrett eller plassere nettutstyr på, under eller over 
offentlig vei. At en oppdragsgiver forsyner drikkevann, 
elektrisitet, gass eller varme til et nett som er gitt særretter 
eller eneretter av en vedkommende myndighet i den 
berørte medlemsstat, anses heller ikke i seg selv som en 
særrett eller enerett i henhold til dette direktiv. Likeledes 
anses ikke rettigheter som en medlemsstat gir i en hvilken 
som helst form, herunder konsesjoner, til et begrenset 
antall foretak på grunnlag av objektive, forholdsmessige 
og ikke-diskriminerende kriterier, og som gjør at alle 
berørte parter som oppfyller kriteriene, kan dra fordel av 
disse rettighetene, som særretter eller eneretter.
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26) Oppdragsgivere bør anvende felles innkjøpsregler for 
virksomhet i forbindelse med vann, og disse reglene 
bør også anvendes når offentlige oppdragsgivere, som 
definert i dette direktiv, tildeler kontrakter for sine 
prosjekter på området vannbygging, vanning, drenering 
eller kloakktømming og -behandling. Den type 
innkjøpsregler som er foreslått for levering av varer, egner 
seg imidlertid ikke for kjøp av vann, på grunn av behovet 
for vannforsyning fra kilder i nærheten av stedet der det 
vil bli brukt.

27) Visse oppdragsgivere som yter busstransporttjenester til 
allmennheten, er allerede unntatt fra virkeområdet for 
direktiv 93/38/EØF. Slike oppdragsgivere bør også unntas 
fra dette direktivs virkeområde. For å unngå et mangfold 
av forskjellige ordninger som gjelder bare for bestemte 
sektorer, bør den alminnelige framgangsmåten som gjør 
det mulig å ta hensyn til virkningene av åpningen 
av konkurranse, også gjelde for alle oppdragsgivere 
som yter busstransporttjenester som ikke er unntatt 
fra virkeområdet for direktiv 93/38/EØF i henhold til 
artikkel 2 nr. 4 i nevnte direktiv.

28) For å ta hensyn til den ytterligere åpningen av 
posttjenester i Fellesskapet for konkurranse og det faktum 
at slike tjenester ytes gjennom et nett av offentlige 
oppdragsgivere, offentlige foretak og andre foretak, bør 
kontrakter som tildeles av oppdragsgivere som yter 
posttjenester, underlegges reglene i dette direktiv, herunder 
dem i artikkel 30, som sikrer anvendelsen av prinsippene 
nevnt i betraktning 9, og samtidig etablerer en ramme 
for god handelspraksis og gir større fleksibilitet enn 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 
2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling 
av offentlige bygge- og anleggskontrakter, kontrakter 
om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(1). Når de aktuelle aktiviteter defineres må 
det tas hensyn til definisjonene i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles 
regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester 
i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet(2).

Uansett rettslig status omfattes oppdragsgivere som 
yter posttjenester, for tiden ikke av reglene fastsatt i 
direktiv 93/38/EØF. Tilpasningen til dette direktiv av 
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter kan derfor 
ta lengre tid å gjennomføre for slike oppdragsgivere 
enn for oppdragsgivere som allerede omfattes av disse 
reglene, og som bare må tilpasse sine framgangsmåter 
til endringene som innføres ved dette direktiv. Det bør 
derfor være tillatt å utsette anvendelsen av dette direktiv 

(1) EFT L 134 av 30.4.2004, s. 114.
(2) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EFT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

for å få nok tid til denne tilpasningen. På bakgrunn av 
slike oppdragsgiveres forskjellige omstendigheter bør 
medlemsstatene ha mulighet til gi oppdragsgivere i 
postsektoren en overgangsperiode for anvendelsen av 
dette direktiv..

29) Det kan tildeles kontrakter med sikte på å oppfylle krav 
i forbindelse med flere typer virksomhet, som eventuelt 
kan omfattes av forskjellige rettsordninger. Det bør 
presiseres at de rettsordninger som får anvendelse på en 
enkelt kontrakt som omfatter flere virksomheter, bør være 
reglene som får anvendelse på den virksomhet kontrakten 
i første rekke er beregnet på. Hvilken virksomhet 
kontrakten i første rekke er beregnet på, kan fastslås ved 
analyse av kravene som den spesifikke kontrakten må 
oppfylle, utført av oppdragsgiveren med sikte på å anslå 
kontraktsverdien og utarbeide anbudsgrunnlaget. I visse 
tilfeller, for eksempel ved kjøp av ett enkelt stykke utstyr 
for å utøve virksomheter som det ikke finnes informasjon 
om som gjør det mulig å anslå hvor mye det vil bli brukt 
til de forskjellige virksomheter, kan det være objektivt 
umulig å fastslå hvilken virksomhet kontrakten først og 
fremst er beregnet på. Det bør fastsettes hvilke regler får 
anvendelse i slike tilfeller.

30) Uten at Fellesskapets internasjonale forpliktelser berøres, 
bør gjennomføringen av dette direktiv forenkles, særlig 
ved at terskelverdier forenkles og bestemmelser om 
opplysninger som skal gis til deltakerne om beslutninger 
som treffes i forbindelse med framgangsmåter ved tildeling 
av kontrakter, og resultatene av dem, får anvendelse på 
alle oppdragsgivere uansett sektor. Dessuten bør slike 
terskelverdier, innenfor rammen av Den monetære union, 
fastsettes i euro for å forenkle anvendelsen av disse 
bestemmelsene, samtidig som det sikres at terskelverdiene 
fastsatt i avtalen, som uttrykkes i spesielle trekkrettigheter 
(SDR), overholdes. I den forbindelse bør det også 
fastsettes regelmessig revisjon av terskelverdiene uttrykt 
i euro slik at de om nødvendig kan tilpasses eventuelle 
svingninger i verdien av euro i forhold til de spesielle 
trekkrettighetene. Dessuten bør terskelverdiene som får 
anvendelse på prosjektkonkurranser, være identiske med 
dem som får anvendelse på tjenestekontrakter.

31) Det bør fastsettes i hvilke tilfeller det er mulig å avstå fra 
å anvende tiltakene for samordning av framgangsmåter 
av hensyn til statssikkerhet eller -hemmelighet eller fordi 
det gjelder spesifikke regler for tildeling av kontrakter 
som følge av internasjonale avtaler, med hensyn til 
stasjonering av tropper, eller som er spesifikke for 
internasjonale organisasjoner.
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32) Visse tjenestekontrakter, varekontrakter og bygge- og 
anleggskontrakter tildelt et tilknyttet foretak som har 
som hovedvirksomhet å levere slike tjenester, varer 
eller bygge- og anleggsarbeider til den gruppen det er 
del av, og som ikke tilbyr sine tjenester i markedet, bør 
unntas. Visse tjenestekontrakter, varekontrakter og bygge- 
og anleggskontrakter som en oppdragsgiver tildeler et 
fellesforetak som er dannet av flere oppdragsgivere med 
sikte på å utøve virksomheter som omfattes av dette direktiv, 
og som oppdragsgiveren er en del av, bør også unntas. Det 
bør imidlertid sikres at denne unntaksbestemmelsen ikke 
gir opphav til konkurransevridning til fordel for foretak 
eller fellesforetak som er tilknyttet oppdragsgiverne; det 
bør fastsettes et passende sett med regler, særlig med hensyn 
til grenser for hvor stor del av omsetningen foretakene 
kan hente fra markedet, og der de vil miste muligheten for 
å bli tildelt kontrakter uten konkurranseutsetting dersom 
grensen overskrides, sammensetningen av fellesforetak og 
stabiliteten til forbindelser mellom disse fellesforetakene 
og oppdragsgiverne de består av.

33) I forbindelse med tjenesteyting er kontrakter om 
ervervelse eller leie av fast eiendom eller rettigheter til 
slik eiendom av en slik art at det ikke er hensiktsmessig å 
anvende framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter på 
dem.

34) Voldgifts- og meglingstjenester utføres vanligvis av 
organer eller enkeltpersoner som er utpekt eller valgt på 
en måte som ikke kan underlegges framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter.

35) I samsvar med avtalen omfatter de finansielle tjenestene 
som omfattes av dette direktiv, ikke kontrakter i 
forbindelse med emisjon, kjøp, salg eller overdragelse av 
verdipapirer eller andre finansielle instrumenter; særlig 
omfattes ikke transaksjoner utført av oppdragsgivere for 
å skaffe penger eller kapital.

36) Dette direktiv bør omfatte tjenesteyting bare dersom 
denne har sitt grunnlag i kontrakter.

37) I henhold til traktatens artikkel 163 utgjør fremme 
av forskning og teknologisk utvikling et middel for å 
styrke det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for 
Fellesskapets industri, og adgang til tjenestekontrakter 
bidrar til å nå dette målet. Dette direktiv bør derfor 
ikke omfatte samfinansiering av forsknings- og 
utviklingsprogrammer; andre kontrakter om forskning og 

utvikling enn slike der oppdragsgiveren har det fulle og 
hele utbytte i utøvelsen av sin egen virksomhet, forutsatt 
at vederlaget for tjenesteytingen fullt ut dekkes av 
oppdragsgiveren, omfattes derfor ikke av dette direktiv.

38) For å unngå utbredelse av særordninger som bare 
får anvendelse på bestemte sektorer, bør gjeldende 
særordninger som følger av artikkel 3 i direktiv 93/38/
EØF og artikkel 12 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og 
bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 
hydrokarboner(1), for oppdragsgivere som utnytter et 
geografisk område med sikte på å lete etter eller utvinne 
olje, gass, kull eller annet fast brensel, erstattes med 
den alminnelige framgangsmåten som tillater unntak for 
sektorer som er direkte utsatt for konkurranse. Det må 
imidlertid sikres at dette ikke berører kommisjonsvedtak 
93/676/EØF av 10. desember 1993 om konstatering av at 
utnytting av geografiske områder med sikte på leting etter 
eller utvinning av olje eller gass, i Nederland ikke utgjør 
virksomhet som omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i) 
i rådsdirektiv 90/531/EØF, og at oppdragsgivere som 
driver slik virksomhet, i Nederland ikke skal anses for 
å ha særretter eller eneretter i henhold til artikkel 2 
nr. 3 bokstav b) i nevnte direktiv(2), kommisjonsvedtak 
97/367/EF av 30. mai 1997 om konstatering av at 
utnytting av geografiske områder med sikte på leting 
etter eller utvinning av olje eller gass, ikke i Det 
forente kongerike utgjør virksomhet som omhandlet i 
artikkel 2 nr. 2 bokstav b) i) i rådsdirektiv 93/38/EØF, 
og at oppdragsgivere som driver slik virksomhet, i Det 
forente kongerike ikke skal anses for å ha særretter eller 
eneretter i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav b) i nevnte 
direktiv(3), kommisjonsvedtak 2002/205/EF av 4. mars 
2002 om Østerrikes anmodning om å anvende den særlige 
ordningen fastsatt i artikkel 3 i direktiv 93/38/EØF(4) og 
kommisjonsvedtak 2004/73/EF om Tysklands anmodning 
om å anvende den særlige ordningen fastsatt i artikkel 3 i 
direktiv 93/38/EØF(5).

39) Sysselsetting og arbeid er nøkkelelementer for å sikre like 
muligheter for alle, og bidrar til integrasjon i samfunnet. 
I denne sammenheng bidrar vernede verksteder 
og programmer for vernet sysselsetting effektivt til 
at personer med funksjonshemninger integreres eller 
reintegreres i arbeidsmarkedet. Det er imidlertid mulig at 
slike verksteder ikke er i stand til å innhente kontrakter 
på normale konkurransevilkår. Det bør derfor fastsettes 
at medlemsstatene kan forbeholde slike verksteder retten 
til å delta i framgangsmåter ved tildeling av kontrakter, 
eller forbeholde gjennomføringen av slike kontrakter for 
programmer for vernet sysselsetting.

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.
(2) EFT L 316 av 17.12.1993, s. 41.
(3) EFT L 156 av 13.6.1997, s. 55.
(4 EFT L 68 av 12.3.2002, s. 31.
(5) EFT L 16 av 23.1.2004, s. 57.
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40) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på kontrakter 
beregnet på å gjøre det mulig å utøve virksomhet nevnt i 
artikkel 3 7, eller på prosjektkonkurranser som organiseres 
for å utøve slik virksomhet, dersom denne virksomheten 
i medlemsstaten der den utøves er direkte utsatt for 
konkurranse på markeder med fri adgang. Det bør derfor 
innføres en framgangsmåte som får anvendelse på alle 
sektorer som omfattes av dette direktiv, som vil gjøre 
det mulig å ta hensyn til virkninger av nåværende eller 
framtidig åpning for konkurranse. En slik framgangsmåte 
bør gi rettssikkerhet for berørte oppdragsgivere samt en 
hensiktsmessig beslutningsprosess, slik at det på kort sikt 
sikres ensartet anvendelse av fellesskapsretten på dette 
området.

41) Vurdering av om noen er direkte utsatt for konkurranse 
bør gjøres på grunnlag av objektive kriterier, samtidig 
som det tas hensyn til særlige kjennetegn ved den berørte 
sektor. Gjennomføringen og anvendelsen av relevant 
fellesskapslovgivning om åpning av en bestemt sektor, 
eller en del av den, anses som tilstrekkelig grunnlag 
for å anta at det er fri adgang til det berørte marked. 
Slik relevant lovgivning bør identifiseres i et vedlegg, 
som Kommisjonen kan ajourføre. Ved ajourføringen tar 
Kommisjonen særlig hensyn til muligheten til å vedta 
tiltak som innebærer reell åpning for konkurranse i 
andre sektorer enn dem som slik lovgivning allerede er 
nevnt for i vedlegg XI, for eksempel jernbanetransport. 
Dersom fri adgang til et bestemt marked ikke følger av 
gjennomføringen av relevant fellesskapslovgivning, bør 
det fastslås om slik adgang rettslig og faktisk er fri. Derfor 
bør det i forbindelse med artikkel 30 tas hensyn til om en 
medlemsstat anvender et direktiv, for eksempel direktiv 
94/22/EF, som åpner en bestemt sektor for konkurranse, i 
en annen sektor, for eksempel kullsektoren.

42) De tekniske spesifikasjonene som utarbeides av kjøpere, 
må tillate at offentlige innkjøp åpnes for konkurranse. Det 
må derfor være mulig å innlevere anbud som gjenspeiler 
et mangfold av tekniske løsninger. Det må derfor være 
mulig å utarbeide de tekniske spesifikasjonene i form 
av funksjonelle ytelser og krav, og oppdragsgivere må, 
når det vises til en europeisk standard eller i mangel av 
en slik, til en nasjonal standard, ta i betraktning anbud 
som bygger på andre tilsvarende ordninger, og som 
oppfyller oppdragsgivernes krav og er likeverdige med 
hensyn til sikkerhet. Anbydere bør kunne benytte enhver 
form for dokumentasjon for å påvise likeverdighet. 
Oppdragsgivere må kunne begrunne enhver beslutning 
om at likeverdighet ikke foreligger i et bestemt tilfelle. 
Oppdragsgivere som ønsker å fastsette miljøkrav i 
de tekniske spesifikasjoner for en bestemt kontrakt, 
kan fastsette særlige miljøegenskaper, for eksempel 
en bestemt produksjonsmetode og/eller særskilte 
miljøvirkninger av produktgrupper eller tjenester. Disse 
kan, men er ikke forpliktet til å, anvende hensiktsmessige 

spesifikasjoner som er fastsatt i forbindelse med 
miljømerking, for eksempel det europeiske miljømerket, 
(multi)nasjonale miljømerker eller andre miljømerker, 
dersom kravene til merket er utarbeidet og vedtatt 
på grunnlag av vitenskapelige opplysninger etter en 
framgangsmåte der berørte parter, som for eksempel 
offentlige organer, forbrukere, produsenter, distributører 
og miljøorganisasjoner, kan delta, og dersom merket er 
tilgjengelig for alle berørte parter. Oppdragsgivere bør, 
der dette er mulig, fastsette tekniske spesifikasjoner der 
det tas hensyn til tilgjengelighetskriterier for personer 
med funksjonshemninger eller til utforming for alle 
brukere. De tekniske spesifikasjonene bør være klart 
angitt, slik at alle anbydere kjenner til hva kravene som er 
fastsatt av oppdragsgiveren, omfatter.

43) For å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter 
å få tilgang til offentlige kontrakter, bør det fastsettes 
bestemmelser om underleverandører.

44) Vilkårene for gjennomføring av en kontrakt er forenlige 
med dette direktiv dersom de verken direkte eller indirekte 
innebærer forskjellsbehandling, og dersom de er angitt 
i kunngjøringen om utlysning av konkurranse eller i 
anbudsgrunnlaget. De kan særlig ha som formål å fremme 
yrkesrettet opplæring på arbeidsplassen, sysselsetting av 
personer med særlige tilpasningsproblemer, miljøvern 
eller bekjempelse av arbeidsløshet. Det kan for eksempel 
vises til krav — ved gjennomføringen av kontrakten 
— om å ansette langtidsledige eller til å gjennomføre 
opplæringstiltak for arbeidsløse eller unge, å overholde 
bestemmelsene i de grunnleggende konvensjoner fra Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), dersom slike 
bestemmelser ikke er innarbeidet i nasjonal lovgivning, 
og til å ansette flere funksjonshemmede personer enn det 
som kreves i nasjonal lovgivning.

45) De lover, forskrifter og tariffavtaler som gjelder på 
nasjonalt plan og fellesskapsplan med hensyn 
til arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen, får 
anvendelse ved gjennomføring av en kontrakt, forutsatt 
at slike regler og anvendelsen av dem er i samsvar 
med fellesskapsretten. For grensekryssende virksomhet, 
der arbeidstakere i én medlemsstat yter tjenester i en 
annen medlemsstat for å gjennomføre en kontrakt, er 
det i europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 
16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i 
forbindelse med tjenesteyting(1) fastsatt minstekrav som 

(1) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1.
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vertsstaten skal oppfylle overfor utsendte arbeidstakere. 
Dersom nasjonal lovgivning inneholder bestemmelser om 
dette, kan manglende oppfyllelse av slike forpliktelser 
anses som en alvorlig forsømmelse eller som en 
lovovertredelse som reiser tvil om markedsdeltakerens 
yrkesmessige vandel, og medføre at markedsdeltakeren 
utelukkes fra framgangsmåten ved tildeling av en kontrakt.

46) Med tanke på hvordan den nye informasjons- og kom-
munikasjonsteknologien kan forenkle offentliggjøringen 
av kontrakter og gjøre framgangsmåter ved tildeling av 
kontrakter mer effektive og gi mer innsyn i dem, bør 
elektroniske midler likestilles med tradisjonelle midler 
for kommunikasjon og informasjonsutveksling. Det bør i 
størst mulig grad velges midler og teknologi som er kom-
patible med de teknologier som benyttes i andre medlems-
stater.

47) Bruk av elektroniske midler er tidsbesparende. Fristene 
bør derfor forkortes når elektroniske midler benyttes, dog 
under forutsetning av at det er forenlig med de særlige 
overføringsmetoder som er fastsatt på fellesskapsplan. 
Det må imidlertid sikres at den samlede virkningen av 
å redusere fristene ikke fører til uforholdsmessig korte 
frister.

48) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF 
av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 
elektroniske signaturer(1) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse 
rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, 
særlig elektronisk handel, i det indre marked («Direktivet 
om elektronisk handel»)(2) bør få anvendelse på 
elektronisk overføring av opplysninger innenfor rammen 
av dette direktiv. Framgangsmåtene ved tildeling av 
offentlige kontrakter og de regler som får anvendelse på 
prosjektkonkurranser for tjenesteyting, krever et høyere 
sikkerhets- og fortrolighetsnivå enn det som er fastsatt i 
nevnte direktiver. Innretningene for elektronisk mottak av 
anbud, anmodninger om å delta samt planer og prosjekter 
bør derfor oppfylle særlige tilleggskrav. Det bør derfor 
i størst mulig grad oppfordres til bruk av elektroniske 
signaturer, særlig avanserte elektroniske signaturer. 
Det at det finnes frivillige akkrediteringsordninger kan 
dessuten utgjøre en gunstig ramme for å øke nivået for 
sertifiseringstjenester for disse innretningene.

49) Deltakerne i framgangsmåter ved tildeling av kontrakter 
bør underrettes om beslutninger som treffes om å inngå 

(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12.
(2) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.

en rammeavtale eller tildele en kontrakt eller å avbryte 
framgangsmåten, innen frister som er tilstrekkelig korte 
til at det ikke blir umulig å inngi anmodninger om ny 
gjennomgang; denne underretningen bør derfor gis så 
raskt som mulig, og i alminnelighet senest 15 dager etter 
at beslutningen er truffet.

50) Det bør presiseres at oppdragsgivere som fastsetter 
utvelgingskriterier i en åpen anbudskonkurranse, bør 
gjøre dette på grunnlag av objektive regler og kriterier, 
på samme måte som utvelgingskriteriene i begrensede 
anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling bør være 
objektive. Disse objektive reglene og kriteriene innebærer, 
i likhet med utvelgingskriteriene, ikke nødvendigvis 
vekting.

51) Det er viktig å ta hensyn til Domstolens rettspraksis i 
tilfeller der en markedsdeltaker påberoper seg andre 
oppdragsgiveres økonomiske, finansielle eller tekniske 
kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av deres 
forbindelse, for å oppfylle utvelgingskriterier eller, i 
forbindelse med kvalifikasjonsordninger, til støtte for 
sin søknad om kvalifikasjon. I sistnevnte tilfelle er det 
opp til markedsdeltakeren å godtgjøre at den faktisk vil 
ha tilgang til disse ressursene i hele kvalifikasjonens 
gyldighetsperiode. Med hensyn til denne kvalifikasjonen 
kan en oppdragsgiver derfor fastsette hvilke krav som skal 
oppfylles, og kan særlig kreve, når markedsdeltakeren 
påberoper seg en annen oppdragsgivers finansielle evne, 
at den andre oppdragsgiveren om nødvendig skal være 
solidarisk ansvarlig.

Kvalifikasjonsordninger bør forvaltes i samsvar med 
objektive regler og kriterier, som etter oppdragsgivers 
ønske kan omfatte markedsdeltakernes kapasitet og/eller 
egenskaper ved de arbeider, varer eller tjenester som 
omfattes av ordningen. Når det gjelder kvalifikasjon, 
kan oppdragsgivere utføre sine egne undersøkelser for 
å vurdere egenskaper ved de aktuelle arbeider, varer 
og tjenester, særlig når det gjelder kompatibilitet og 
sikkerhet.

52) Fellesskapsreglene for gjensidig godkjenning av 
diplomer, attester eller andre formelle kvalifikasjonsbevis 
får anvendelse når det er nødvendig å dokumentere en 
bestemt kvalifikasjon for å delta i en framgangsmåte ved 
tildeling av kontrakt eller en prosjektkonkurranse.

53) I relevante tilfeller der arten av bygge- og anleggsarbeidet 
og/eller tjenesteytingen berettiger anvendelse av 
miljøstyringstiltak eller -ordninger under gjennomføringen 
av en kontrakt, kan det være nødvendig å anvende slike 
tiltak eller ordninger. Miljøstyringsordninger kan, enten 
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de er registrert i henhold til fellesskapsdokumenter som 
forordning (EF) nr. 761/2001 (EMAS)(1) eller ikke, 
vise om markedsdeltakeren har teknisk kapasitet til å 
gjennomføre kontrakten. Dessuten bør en beskrivelse av 
de tiltak markedsdeltakeren har iverksatt for å sikre samme 
nivå av miljøvern, godtas som alternativ dokumentasjon i 
stedet for registreringsordninger for miljøstyring.

54) Det bør unngås at kontrakter tildeles markedsdeltakere 
som har deltatt i en kriminell organisasjon, eller som er 
kjent skyldig i korrupsjon eller bedrageri til skade for 
De europeiske fellesskaps økonomiske interesser eller 
i hvitvasking av penger. Ettersom oppdragsgivere som 
ikke er offentlige oppdragsgivere, ikke nødvendigvis har 
tilgang til sikre bevis i saken, bør disse oppdragsgiverne få 
velge om de vil anvende utelukkingskriteriene i artikkel 45 
nr. 1 i direktiv 2004/18/EF. Plikten til å anvende disse 
bestemmelsene bør derfor begrenses til oppdragsgivere 
som er offentlige oppdragsgivere. Oppdragsgivere bør 
ved behov anmode kvalifikasjonssøkere, kandidater 
eller anbydere om å legge fram relevante dokumenter, 
og dersom de er i tvil om disse markedsdeltakernes 
personlige situasjon, kan de anmode om samarbeid med 
vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat. 
Slike markedsdeltakere bør utelukkes så snart den 
offentlige oppdragsgiver får kjennskap til en dom for 
slike overtredelser som er avsagt i samsvar med nasjonal 
lovgivning, og som har rettskraftig virkning.

Dersom den nasjonale lovgivning inneholder 
bestemmelser om dette, kan manglende overholdelse 
av miljølovgivning eller lovgivning om ulovlige avtaler 
i kontrakter som har vært gjenstand for en endelig dom 
eller beslutning med tilsvarende virkning, anses som en 
overtredelse vedrørende den berørte markedsdeltakers 
yrkesmessige vandel, eller som en alvorlig forsømmelse.

Manglende overholdelse av nasjonale bestemmelser 
om gjennomføringen av rådsdirektiv 2000/78/EF(2) 
og 76/207/EØF(3) med hensyn til likebehandling av 
arbeidstakere, som har vært gjenstand for endelig dom 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 
2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for 
miljøstyring og miljørevisjon (EMAS). EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1.

(2) Rådsdirektiv 2000/78/EF av 27. november 2000 om fastsettelse av en 
generell ramme for likebehandling ved ansettelse og i arbeidsforhold (EFT 
L 303 av 2.12.2000, s. 16).

(3) Rådsdirektiv 76/207/EØF av 9. februar 1976 om gjennomføring av 
prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til 
arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår (EFT L 39 av 
14.2.1976, s. 40). Direktivet endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/73/EF (EFT L 269 av 5.10.2002, s. 15).

eller beslutning med tilsvarende virkning, kan anses som 
en overtredelse vedrørende den berørte markedsdeltakers 
yrkesmessige vandel, eller som en alvorlig forsømmelse.

55) Tildeling av kontrakter skal foretas på grunnlag av 
objektive kriterier som sikrer overholdelse av prinsippene 
om innsyn, ikke-diskriminering og likebehandling, og som 
sikrer at anbud blir vurdert på reelle konkurransevilkår. 
Det bør derfor tillates at det bare anvendes to 
tildelingskriterier: «laveste pris» og «økonomisk mest 
fordelaktige anbud».

For å sikre at prinsippet om likebehandling overholdes ved 
tildeling av kontrakter, er det hensiktsmessig å fastsette 
en forpliktelse — fastslått ved rettspraksis — som sikrer 
nødvendig innsyn slik at alle anbydere kan være rimelig 
informerte om de kriterier og ordninger som skal anvendes 
for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige anbud. 
Det er derfor offentlige oppdragsgiveres ansvar å angi 
kriteriene for kontraktstildelingen og vektingen av disse 
kriteriene tidsnok til at anbyderne kan ta hensyn til 
dem når de utarbeider sine anbud. Oppdragsgivere kan 
fravike kravet om å angi vektingen av kriteriene for 
kontraktstildeling i særlig begrunnede tilfeller der de 
må kunne angi årsakene til dette, dersom vektingen ikke 
kan fastsettes på forhånd, særlig på grunn av kontraktens 
kompleksitet. I slike tilfeller må de angi kriteriene i 
prioritert rekkefølge med det viktigste først.

Når oppdragsgivere velger å tildele en kontrakt til det 
økonomisk mest fordelaktige anbud, bør de vurdere 
anbudene for å fastslå hvilket som gir det beste forholdet 
mellom kvalitet og pris. For å gjøre dette må de fastsette 
de økonomiske og kvalitative kriterier som sett under 
ett må gjøre det mulig å fastslå hvilket anbud som er 
det økonomisk mest fordelaktige for oppdragsgiveren. 
Fastsettelsen av disse kriteriene avhenger av kontraktens 
gjenstand, siden de må gjøre det mulig å vurdere de 
enkelte anbuds ytelsesnivå ut fra kontraktens gjenstand 
slik den er definert i de tekniske spesifikasjonene, 
og ut fra forholdet mellom kvalitet og pris for hvert 
anbud. For å sikre likebehandling bør kriteriene for 
kontraktstildeling gjøre det mulig å sammenligne anbud 
og vurdere dem objektivt. Dersom disse vilkårene er 
oppfylt, kan økonomiske og kvalitative kriterier for 
kontraktstildeling, for eksempel oppfyllelse av miljøkrav, 
gjøre det mulig for oppdragsgiveren å oppfylle den 
berørte allmennhets behov, slik de er uttrykt i kontraktens 
spesifikasjoner. Under de samme forutsetninger kan en 
oppdragsgiver anvende kriterier med sikte på å oppfylle 
sosiale krav, særlig for å oppfylle behovene — definert i 
kontraktens spesifikasjoner — til særlig vanskeligstilte 
befolkningsgrupper som de som mottar/bruker bygge- og 
anleggsarbeid, varer eller tjenester som er kontraktens 
gjenstand, tilhører.
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56) Tildelingskriteriene må ikke påvirke anvendelsen av 
nasjonale bestemmelser om vederlag for visse tjenester, 
for eksempel tjenester utført av arkitekter, ingeniører eller 
advokater.

57) Rådsforordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 av 3. juni 
1971 om fastsettelse av regler for frister, datoer og 
tidspunkter(1) bør anvendes ved beregning av fristene i 
dette direktiv.

58) Dette direktiv berører ikke Fellesskapets eller 
medlemsstatenes eksisterende internasjonale forpliktelser 
eller anvendelsen av traktatens bestemmelser, særlig 
artikkel 81 og 86.

(1) EFT L 124 av 8.6.1971, s. 1.

59) Dette direktiv berører ikke fristene fastsatt i vedlegg XXV 
for medlemsstatenes innarbeiding i nasjonal lovgivning 
og anvendelse av direktiv 93/38/EØF.

60) 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) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM KONTRAKTER OG PROSJEKTKONKURRANSER

KAPITTEL I

Grunnleggende begreper

Artikkel 1

Definisjoner

1. I dette direktiv får definisjonene i denne artikkel 
anvendelse.

2. a) Med «varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter 
og tjenestekontrakter» menes gjensidig bebyrdende 
kontrakter som inngås skriftlig mellom én eller flere av 
oppdragsgiverne nevnt i artikkel 2 nr. 2 og én eller flere 
entreprenører, leverandører eller tjenesteytere.

b) Med «bygge- og anleggskontrakter» menes kontrakter 
om enten utførelse eller både prosjektering og utførelse 
av bygge- og anleggsarbeid i tilknytning til en av 
virksomhetene definert i vedlegg XII, eller av bygge- 
og anleggsarbeid, eller en gjennomføring, uansett 
på hvilken måte, av bygge- og anleggsarbeid som 
tilsvarer kravene fastsatt av oppdragsgiveren. Med 
«bygg» menes resultatet av bygge- og anleggsarbeid 
eller ingeniørarbeid sett under ett, som i seg selv er 
tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk eller teknisk 
funksjon.

c) Med «varekontrakter» menes andre kontrakter enn dem 
som er nevnt i bokstav b), om innkjøp, leasing, leie 
eller kjøp på avbetaling, med eller uten kjøpsopsjon, av 
varer.

 En kontrakt om levering av varer som også tilfeldigvis 
omfatter monterings- og installasjonsarbeid, skal anses 
som en «varekontrakt».

d) Med «tjenestekontrakter» menes andre kontrakter enn 
bygge- og anleggskontrakter eller varekontrakter, om 
yting av tjenester nevnt i vedlegg XVII.

 En kontrakt om både varer og tjenester som definert 
i vedlegg XVII, skal anses som en «tjenestekontrakt» 
dersom verdien av de aktuelle tjenestene overstiger 
verdien av varene som omfattes av kontrakten.

 En kontrakt om tjenester som definert i vedlegg XVII, og 
som omfatter virksomheter som definert i vedlegg XII 
som bare er tilfeldige i forhold til kontraktens 
hovedgjenstand, skal anses som en tjenestekontrakt.
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3. a) Med «bygge- og anleggskonsesjon» menes en kontrakt 
av samme type som en bygge- og anleggskontrakt, 
bortsett fra at vederlaget for arbeidene som utføres, 
består enten utelukkende av retten til å utnytte bygge- 
og anleggsarbeidet, eller av en slik rett sammen med 
betaling av en pris.

b) Med «tjenestekonsesjon» menes en kontrakt av samme 
type som en tjenestekontrakt, bortsett fra at vederlaget 
for ytingen av tjenestene består enten utelukkende av 
retten til å utnytte tjenesten eller av en slik rett sammen 
med betaling.

4. Med «rammeavtale» menes en avtale mellom én eller 
flere oppdragsgivere nevnt i artikkel 2 nr. 2 og én eller flere 
markedsdeltakere, med det formål å fastsette vilkårene for 
kontrakter som skal tildeles i løpet av et bestemt tidsrom, 
særlig med hensyn til pris og eventuelt påtenkt mengde.

5. Med «dynamisk innkjøpsordning» menes en fullstendig 
elektronisk prosess for å foreta alminnelige innkjøp, med 
egenskaper, slik de er allment tilgjengelig på markedet, som 
oppfyller oppdragsgiverens krav, og som er begrenset i varighet 
og åpen i gyldighetsperioden for alle markedsdeltakere som 
oppfyller utvelgingskriteriene og har innlevert et veiledende 
anbud som er i samsvar med anbudsgrunnlaget.

6. Med «elektronisk auksjon» menes en gjentakende prosess 
som omfatter en elektronisk innretning for presentasjon av nye 
nedjusterte priser, og/eller nye verdier for visse elementer i 
anbud, som forekommer etter en første fullstendig vurdering 
av anbudene, slik at de kan rangeres med automatiske 
vurderingsmetoder. Følgelig kan visse tjenestekontrakter og 
visse bygge- og anleggskontrakter som har intellektuelle 
ytelser som kontraktsgjenstand, for eksempel prosjektering 
av bygge- og anleggsarbeid, ikke gjøres til gjenstand for 
elektroniske auksjoner.

7. Med «entreprenør», «leverandør» og «tjenesteyter» 
menes en fysisk eller juridisk person, eller en oppdragsgiver i 
henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav a) eller b), eller en gruppe 
av slike personer og/eller oppdragsgivere, som på markedet 
tilbyr henholdsvis gjennomføring av bygge- og anleggsarbeid 
og/eller oppføring av bygg, varer eller tjenester.

Med «markedsdeltaker» menes alle begrepene entreprenør, 
leverandør og tjenesteyter. Uttrykket brukes her bare for å 
forenkle teksten.

Med «anbyder» menes en markedsdeltaker som innlevert et 
anbud, og med «kandidat» menes en som har anmodet om å bli 
bedt om å ta del i en begrenset anbudskonkurranse eller kjøp 
etter forhandling.

8. Med «innkjøpssentral» menes en oppdragsgiver i henhold 
til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) eller en oppdragsgiver i henhold 
til artikkel 1 nr. 9 i direktiv 2004/18/EF som:

– erverver varer og/eller tjenester beregnet på oppdragsgivere, 
eller

– tildeler offentlige kontrakter eller inngår rammeavtaler for 
bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenester beregnet på 
oppdragsgivere.

9. Med «åpne anbudskonkurranser, begrensede 
anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling» menes de 
framgangsmåter ved tildeling av kontrakter som oppdragsgivere 
anvender på følgende måte:

a) ved åpne anbudskonkurranser kan enhver interessert 
markedsdeltaker innlevere et anbud,

b) ved begrensede anbudskonkurranser kan enhver 
markedsdeltaker anmode om å få delta, og bare kandidater 
som er innbudt av oppdragsgiveren, kan innlevere et 
anbud,

c) ved kjøp etter forhandling henvender oppdragsgiveren 
seg til utvalgte markedsdeltakere og forhandler om 
kontraktsvilkårene med én eller flere av disse.

10. Med «prosjektkonkurranser» menes de framgangsmåter 
som gjør det mulig for oppdragsgiveren å innhente, 
hovedsakelig på områdene by- og regionplanleggig, arkitektur, 
ingeniørarbeid eller databehandling, en plan eller et prosjekt 
valgt av en jury etter å ha vært satt ut til konkurranse med eller 
uten utdeling av premier.

11. Med «skriftlig» menes ethvert uttrykk som består 
av ord eller tall som kan leses, reproduseres og deretter 
kommuniseres. Det kan omfatte opplysninger som overføres 
og lagres elektronisk.

12. Med «elektronisk» menes bruk av elektroniske 
innretninger for å behandle (herunder digital komprimering) 
og lagre opplysninger som overføres, videresendes og mottas 
via kabel, radio, optisk eller med andre elektromagnetiske 
midler.

13. Med «felles klassifikasjon for offentlige innkjøp 
(CPV)» menes referansenomenklaturen som får anvendelse 
på offentlige kontrakter vedtatt ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en 
felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)(1), samtidig 
som det sikres samsvar med andre eksisterende nomenklaturer.

Dersom dette direktivs virkeområde tolkes ulikt på grunn av 
mulige forskjeller mellom CPV-nomenklaturen og NACE-
nomenklaturen oppført i vedlegg XII eller mellom CPV-
nomenklaturen og CPC-nomenklaturen (foreløpig utgave) 
oppført i vedlegg XVII, har henholdsvis NACE-nomenklaturen 
eller CPC-nomenklaturen forrang.

(1) EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1.
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KAPITTEL II

Definisjon av oppdragsgivere og virksomheter

Avsnitt 1

Oppdragsgivere

Artikkel 2

Oppdragsgivere

1. I dette direktiv menes med

a) «offentlige oppdragsgivere» staten, lokale administrative 
enheter, offentligrettslige organer, sammenslutninger 
dannet av én eller flere slike administrative enheter eller et 
eller flere slike offentligrettslige organer.

 Med «offentligrettslig organ» menes ethvert organ som

– er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme 
allmennhetens behov, men ikke behov av industriell 
eller forretningsmessig art, 

– er et rettssubjekt, og

– i hovedsak er finansiert av staten, lokale administrative 
enheter eller andre offentligrettslige organer; eller 
hvis forvaltning er underlagt et av disse organers 
tilsyn; eller som har et administrasjons-, ledelses- eller 
tilsynsorgan der over halvparten av medlemmene er 
utpekt av staten, lokale administrative enheter eller 
andre offentligrettslige organer,

b) «offentlig foretak» ethvert foretak som de offentlige 
oppdragsgivere direkte eller indirekte kan utøve avgjørende 
innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser 
eller reglene for virksomheten.

 Avgjørende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige 
oppdragsgivere i forhold til et foretak enten direkte eller 
indirekte:

– eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller

– kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler 
utstedt av foretaket, eller

– kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i fore-
takets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.

2. Dette direktiv får anvendelse på oppdragsgivere:

a) som er offentlige oppdragsgivere eller offentlige foretak, 
og som utøver en av de typer virksomhet som er nevnt i 
artikkel 3 7,

b) som dersom de ikke er offentlige oppdragsgivere eller 
offentlige foretak, blant annet utøver én eller flere av de 
typer virksomhet som er nevnt i artikkel 3 7, og driver 
denne virksomheten på grunnlag av en enerett eller særrett 
gitt av vedkommende myndighet i en medlemsstat.

3. I dette direktiv menes med «særretter eller eneretter» 
rettigheter som en vedkommende myndighet i en medlemsstat 

gir i form av lov- eller forskriftsbestemmelse hvis virkning er 
å begrense utøvelsen av virksomhetene definert i artikkel 3 7 til 
en eller flere oppdragsgivere, og som i vesentlig grad påvirker 
andre oppdragsgiveres mulighet til å utøve slik virksomhet.

Avsnitt  2

Virksomheter

Artikkel 3

Gass, varme og elektrisitet

1. Når det gjelder gass og varme, får dette direktiv 
anvendelse på følgende typer virksomhet:

a) levering eller drift av faste nett beregnet på yting av 
offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport 
eller distribusjon av gass eller varme, eller

a) levering av gass eller varme til slike nett.

2. Når en oppdragsgiver som ikke er en offentlig 
oppdragsgiver, leverer gass eller varme til nett som yter en 
tjeneste til offentligheten, regnes dette ikke som en virksomhet 
som definert i nr. 1 dersom

a) den aktuelle oppdragsgiverens produksjon av gass eller 
varme er en uunngåelig følge av utøvelse av en annen 
virksomhet enn dem som er nevnt i nr. 1 eller 3 i denne 
artikkel, eller i artikkel 4 7, og

b) leveringen til det offentlige nettet bare tar sikte på 
økonomisk utnyttelse av denne produksjonen, og ikke 
overstiger 20 % av oppdragsgiverens omsetning, beregnet 
på grunnlag av gjennomsnittet for de siste tre år, herunder 
inneværende år.

3. Når det gjelder elektrisitet, får dette direktiv anvendelse 
på følgende typer virksomhet:

a) levering eller drift av faste nett beregnet på yting av 
offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport 
eller distribusjon av elektrisitet, eller

b) levering av elektrisitet til slike nett.

4. Når en oppdragsgiver som ikke er en offentlig 
oppdragsgiver, leverer elektrisitet til nett som yter en tjeneste 
til offentligheten, regnes dette ikke som en virksomhet som 
definert i nr. 3 dersom

a) den berørte oppdragsgiver produserer elektrisitet til forbruk 
som er nødvendig for å utøve en annen type virksomhet 
enn dem som er nevnt i nr. 1 eller 3 i denne artikkel, eller i 
artikkel 4 7, og

b) leveringen til det offentlige nettet bare avhenger av 
oppdragsgiverens eget forbruk og ikke overstiger 30 % 
av oppdragsgiverens samlede energiproduksjon, beregnet 
på grunnlag av gjennomsnittet for de siste tre år, herunder 
inneværende år.
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Artikkel 4

Vann

1. Dette direktiv får anvendelse på følgende typer 
virksomhet:

a) levering eller drift av faste nett beregnet på yting av 
offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport 
eller distribusjon av drikkevann, eller

b) levering av drikkevann til slike nett.

2. Dette direktiv får også anvendelse på kontrakter eller 
prosjektkonkurranser som tildeles eller organiseres av 
oppdragsgivere som utøver en virksomhet nevnt i nr. 1, og som

a) er forbundet med vannbyggingsprosjekter, vanning eller 
drenering, forutsatt at vannmengden beregnet på forsyning av 
drikkevann utgjør mer enn 20 % av den totale vannmengden 
som stilles til rådighet gjennom disse prosjektene eller 
vannings- eller dreneringsanleggene, eller

b) er forbundet med tømming eller rensing av kloakkvann.

3. Når en oppdragsgiver som ikke er en offentlig 
oppdragsgiver, leverer drikkevann til nett som yter en tjeneste 
til offentligheten, regnes dette ikke som virksomhet som 
definert i nr. 1 dersom

a) den berørte oppdragsgiver produserer drikkevann til 
forbruk som er nødvendig for å utøve en annen type 
virksomhet enn dem som er nevnt i artikkel 3 7, og

b) leveringen til det offentlige nettet bare avhenger av 
oppdragsgiverens eget forbruk og ikke overstiger 30 % 
av oppdragsgiverens samlede produksjon av drikkevann, 
beregnet på grunnlag av gjennomsnittet for de siste tre år, 
herunder inneværende år.

Artikkel 5

Transporttjenester

1. Dette direktiv får anvendelse på virksomheter i forbindelse 
med levering eller drift av nett for yting av offentlige tjenester 
på området transport med jernbane, automatiserte systemer, 
sporvei, trolleybuss, buss eller taubane.

Når det gjelder transporttjenester skal et nett antas å foreligge 
dersom driftsvilkårene for tjenesten er fastsatt av vedkommende 
myndighet i en medlemsstat, som for eksempel vilkår for 
rutene som betjenes, tilgjengelig kapasitet eller tjenestens 
hyppighet.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på oppdragsgivere 
som yter offentlige busstransporttjenester som er unntatt fra 
virkeområdet for direktiv 93/38/EØF i henhold til artikkel 2 
nr. 4 i nevnte direktiv.

Artikkel 6

Posttjenester

1. Dette direktiv får anvendelse på virksomheter i forbindelse 
med yting av posttjenester eller, på vilkårene fastsatt i nr. 2 
bokstav c), andre tjenester enn posttjenester.

2. I dette direktiv, og uten at direktiv 97/67/EF berøres, 
menes med

a) «postsending» en adressert sending i den endelige 
form den skal transporteres i, uansett vekt. I tillegg til 
brevpostsendinger omfatter slike sendinger f.eks. bøker, 
kataloger, aviser, tidsskrifter og postpakker som inneholder 
varer med eller uten salgsverdi, uansett vekt.

b) «posttjenester» tjenester som består i innsamling, sortering, 
transport og utlevering av postsendinger. Disse tjenestene 
omfatter

– «reserverte posttjenester» posttjenester som er eller 
kan være reservert på grunnlag av artikkel 7 i direktiv 
97/67/EF,

– «andre posttjenester» posttjenester som ikke kan være 
reservert på grunnlag av artikkel 7 i direktiv 97/67/EF, 
og

c) «andre tjenester enn posttjenester» tjenester som ytes på 
følgende områder:

– forvaltning av posttjenester (tjenester både før og etter 
forsendelse, for eksempel postromforvaltning),

– verdiøkende tjenester som er knyttet til og utelukkende 
ytes ved hjelp av elektroniske midler (herunder 
sikker elektronisk overføring av kodede dokumenter, 
adresseforvaltningstjenester og overføring av 
rekommandert elektronisk post),

– tjenester i forbindelse med postsendinger som ikke 
omfattes av bokstav a), for eksempel uadressert 
reklame,

– finansielle tjenester som definert i kategori 6 i 
vedlegg XVII A og i artikkel 24 bokstav c), herunder 
særlig postanvisninger og postgirooverføringer,

– filatelitjenester, og

– logistikktjenester (tjenester som kombinerer fysisk 
levering og/eller lagring med andre funksjoner som 
ikke omfatter posttjenester),

forutsatt at slike tjenester ytes av en oppdragsgiver som også 
yter posttjenester som definert i bokstav b), første eller annet 
strekpunkt, og forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 30 nr. 1 
ikke er oppfylt med hensyn til tjenestene som omfattes av 
nevnte strekpunkter.
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Artikkel 7

Bestemmelser om leting etter og utvinning av olje, gass, 
kull og annet fast brensel samt om havner og lufthavner

Dette direktiv får anvendelse på virksomheter i forbindelse 
med utnyttelse av et geografisk område når formålet er:

a) å lete etter eller utvinne olje, gass, kull eller annet fast 
brensel, eller

b) å gi rådighet over lufthavner og sjø- eller innlandshavner 
eller andre terminalanlegg for transportører som opererer i 
luften, til sjøs eller på innlands vannvei.

Artikkel 8

Liste over oppdragsgivere

Vedlegg I X inneholder ikke-uttømmende lister over 
oppdragsgivere som definert i dette direktiv. Medlemsstatene 
skal regelmessig underrette Kommisjonen om eventuelle 
endringer i sine lister.

Artikkel 9

Kontrakter som omfatter flere virksomheter

1. En kontrakt som er ment å omfatte flere typer virksomhet, 
er underlagt reglene som får anvendelse på den virksomhet 
som utgjør kontraktens hovedgjenstand.

Valget mellom å tildele én enkelt kontrakt og å tildele flere 
separate kontrakter skal imidlertid ikke foretas med sikte på 
å unnta kontrakten fra virkeområdet for dette direktiv eller 
eventuelt direktiv 2004/18/EF.

2. Dersom en av virksomhetene som kontrakten omfatter, 
er underlagt dette direktiv, og den andre er underlagt direktiv 
2004/18/EF, og dersom det er objektivt umulig å avgjøre 
hvilken virksomhet som er kontraktens hovedgjenstand, skal 
kontrakten tildeles i samsvar med direktiv 2004/18/EF.

3. Dersom en av virksomhetene som kontrakten omfatter, er 
underlagt dette direktiv, og den andre verken er underlagt dette 
direktiv eller direktiv 2004/18/EF, og dersom det er objektivt 
umulig å avgjøre hvilken virksomhet som er kontraktens 
hovedgjenstand, skal kontrakten tildeles i samsvar med dette 
direktiv.

KAPITTEL III

Allmenne prinsipper

Artikkel 10

Prinsipper for tildeling av kontrakter

Oppdragsgivere skal behandle markedsdeltakere likt og ikke-
diskriminerende, og opptre på en måte som gir adgang til 
innsyn.

AVDELING II

REGLER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ KONTRAKTER

KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 11

Markedsdeltakere

1. Kandidater eller anbydere som, i henhold til lovgivningen 
i medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 
tjenesten, skal ikke avvises bare på grunnlag av at de i henhold 
til lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, må 
være enten en fysisk eller en juridisk person.

For tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter samt 
varekontrakter som i tillegg omfatter tjenester og/eller 
monterings- og installasjonsarbeid, kan det imidlertid kreves 
av juridiske personer at de i anbudet eller anmodningen om 
deltakelse oppgir navn og relevante faglige kvalifikasjoner for 
det personalet som skal være ansvarlig for å gjennomføre den 
aktuelle kontrakten.

2. Grupper av markedsdeltakere kan innlevere anbud eller 
fremme sitt kandidatur. Ved innlevering av et anbud eller en 
anmodning om deltakelse kan ikke oppdragsgivere kreve av 
disse gruppene at de antar en bestemt juridisk form, men det 
kan kreves av den valgte gruppen at den gjør dette når den har 

fått tildelt kontrakten, i den grad denne endringen er nødvendig 
for å gjennomføre kontrakten på tilfredsstillende vis.

Artikkel 12

Vilkår for avtaler inngått innenfor rammen av Verdens 
handelsorganisasjon

Ved oppdragsgiveres tildeling av kontrakter skal medlemsstatene 
i sine innbyrdes forbindelser anvende like gunstige vilkår som 
for dem de gir markedsdeltakere i tredjestater i forbindelse med 
gjennomføringen av avtalen. Medlemsstatene skal derfor holde 
samråd i Den rådgivende komité for offentlige kontrakter om 
hvilke tiltak som skal treffes ved gjennomføring av avtalen.

Artikkel 13

Fortrolighet

1. I forbindelse med oversending av tekniske spesifikasjoner 
til berørte markedsdeltakere, ved kvalifikasjon og utvelging 
av markedsdeltakere og ved tildeling av kontrakter, kan 
oppdragsgivere stille krav med sikte på å beskytte den fortrolige 
karakter av opplysninger som de stiller til rådighet.
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2. Med forbehold for bestemmelsene i dette direktiv, særlig 
med hensyn til forpliktelser i forbindelse med offentliggjøring 
av tildelte kontrakter og opplysninger til kandidater og 
anbydere som fastsatt i artikkel 43 og 49, og i samsvar med den 
nasjonale lovgivning som oppdragsgiveren er underlagt, skal 
oppdragsgiveren ikke videreformidle opplysninger den har 
fått oversendt fra markedsdeltakere, og som disse har betegnet 
som fortrolige; slike opplysninger omfatter særlig tekniske og 
forretningsmessige hemmeligheter og fortrolige aspekter ved 
anbud.

Artikkel 14

Rammeavtaler

1. Oppdragsgivere kan anse en rammeavtale som en 
kontrakt i henhold til artikkel 1 nr. 2, og tildele den i samsvar 
med dette direktiv.

2. Dersom oppdragsgivere har inngått en rammeavtale 
i samsvar med dette direktiv, kan de anvende artikkel 40 
nr. 3 bokstav i) ved tildeling av kontrakter basert på denne 
rammeavtalen.

3. Dersom en rammeavtale ikke er inngått i samsvar med 
dette direktiv, kan oppdragsgivere ikke anvende artikkel 40 
nr. 3 bokstav i).

4. Oppdragsgivere kan ikke misbruke rammeavtaler i den 
hensikt å hindre, begrense eller vri konkurransen.

Artikkel 15

Dynamiske innkjøpsordninger

1. Medlemsstatene kan bestemme at oppdragsgivere kan 
bruke dynamiske innkjøpsordninger.

2. For å innføre en dynamisk innkjøpsordning skal 
oppdragsgivere følge reglene for åpen anbudskonkurranse 
i alle trinn fram til tildelingen av kontrakter som inngås i 
henhold til denne ordningen. Alle anbydere som oppfyller 
utvelgingskriteriene og har innlevert et veiledende anbud 
som er i samsvar med anbudsgrunnlaget og eventuelle 
tilleggsdokumenter, skal få adgang til ordningen; veiledende 
anbud kan når som helst forbedres, forutsatt at de fortsatt 
samsvarer med anbudsgrunnlaget. Med sikte på innføring av 
ordningen og tildeling av kontrakter innenfor denne ordningen, 
skal oppdragsgivere bruke utelukkende elektroniske midler i 
samsvar med artikkel 48 nr. 2 5.

3. Med sikte på innføring av den dynamiske 
innkjøpsordningen skal oppdragsgivere:

a) kunngjøre en kontrakt der det går klart fram at det dreier 
seg om en dynamisk innkjøpsordning,

b) angi i anbudsgrunnlaget blant annet hvilken type innkjøp 
som skal omfattes av ordningen, samt alle nødvendige 
opplysninger om innkjøpsordningen, de elektroniske midler 
som benyttes, og tekniske ordninger og spesifikasjoner for 
tilkopling,

c) tilby elektronisk, ved kunngjøringen av kontrakten og fram 
til ordningen utløper, ubegrenset og full direkte tilgang til 
anbudsgrunnlaget og til eventuelle tilleggsdokumenter, og 
skal i kunngjøringen av kontrakten angi Internett-adressen 
der disse dokumentene kan finnes.

4. Oppdragsgiverne skal i hele tidsrommet for den dynamiske 
innkjøpsordningen gi enhver markedsdeltaker mulighet til å 
innlevere et veiledende anbud og til å få tilgang til ordningen 
på vilkårene nevnt i nr. 2. De skal fullføre evalueringen 
innen høyst 15 dager fra den dato det veiledende anbudet ble 
innlevert. De kan imidlertid forlenge evalueringsperioden, 
forutsatt at de i mellomtiden ikke utlyser noen konkurranse.

Oppdragsgiverne skal snarest mulig underrette anbyderen 
nevnt i første ledd om vedkommende er gitt tilgang til 
den dynamiske innkjøpsordningen, eller om vedkommendes 
veiledende anbud er avvist.

5. For hver enkelt kontrakt skal det utlyses en konkurranse. 
Før konkurransen utlyses skal oppdragsgivere offentliggjøre 
en forenklet kunngjøring av kontrakten som, i samsvar med 
nr. 4, innbyr alle interesserte markedsaktører til å innlevere et 
veiledende anbud innen en frist på minst 15 dager fra den dato 
da den forenklede kunngjøringen ble sendt ut. Oppdragsgiverne 
kan ikke utlyse konkurransen før de har fullført evalueringen 
av alle veiledende anbud de har mottatt innen denne fristen.

6. Oppdragsgiverne skal innby alle anbydere som er gitt 
tilgang til ordningen, til å innlevere et anbud for hver 
enkelt kontrakt som skal tildeles innenfor ordningen. I den 
forbindelse skal de fastsette en frist for innlevering av anbud.

De skal tildele kontrakten til den anbyder som har innlevert 
det beste anbudet, på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 
kunngjøringen av kontrakten for innføring av den dynamiske 
innkjøpsordningen. Disse kriteriene kan eventuelt formuleres 
mer presist i innbydelsen nevnt i første ledd.

7. En dynamisk innkjøpsordning kan ikke vare lenger enn 
fire år, unntatt i særlige begrunnede tilfeller.

Oppdragsgivere kan ikke bruke denne ordningen til å hindre, 
begrense eller vri konkurransen.

Ingen gebyrer kan pålegges berørte markedsdeltakere eller 
parter i ordningen.
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KAPITTEL II

Terskelverdier og unntaksbestemmelser

Avsnitt 1

Terskelverdier

Artikkel 16

Terskelverdier for kontrakter

Med mindre de er unntatt i henhold til artikkel 19–26 eller i 
henhold til artikkel 30 vedrørende utøvelse av den aktuelle 
virksomheten, får dette direktiv anvendelse på kontrakter 
som har en verdi som eksklusive merverdiavgift (mva) minst 
tilsvarer følgende terskelverdier:

a) 499 000 euro for vare- og tjenestekontrakter,

b) 6 242 000 euro for bygge- og anleggskontrakter.

Artikkel 17

Metoder for beregning av anslått verdi av kontrakter, 
rammeavtaler og dynamiske innkjøpsordninger

1. Beregningen av anslått verdi av en kontrakt skal bygge på 
det samlede beløp som skal betales, eksklusive mva, slik det 
er anslått av oppdragsgiveren. I denne beregningen skal det tas 
hensyn til det anslåtte samlede beløp, herunder alle former for 
opsjoner og eventuelle fornyelser av kontrakter.

Dersom oppdragsgiveren opererer med premier eller betalinger 
til kandidater eller anbydere, skal den ta hensyn til dette ved 
beregning av kontraktens anslåtte verdi.

2. Oppdragsgiverne kan ikke omgå dette direktiv ved å dele 
opp bygge- og anleggsprosjektene eller planlagte innkjøp av en 
viss mengde varer og/eller tjenester, eller ved å bruke spesielle 
metoder for å beregne kontraktenes anslåtte verdi.

3. Når det gjelder rammeavtaler og dynamiske 
innkjøpsordninger, skal verdien det tas hensyn til være den 
høyeste anslåtte verdien, eksklusive mva, av alle planlagte 
kontrakter i hele avtalens eller systemets løpetid.

4. Ved anvendelse av artikkel 16 skal oppdragsgiverne i 
den anslåtte verdien av en bygge- og anleggskontrakt ta med 
både kostnaden av bygge- og anleggsarbeidene og den samlede 
anslåtte verdi av de varer eller tjenester som er nødvendige for 
å gjennomføre bygge- og anleggsarbeidene, og som de stiller 
til rådighet for entreprenøren.

5. Verdien av vareleveranser eller tjenester som ikke er 
nødvendige for gjennomføringen av en bestemt bygge- og 
anleggskontrakt, kan ikke legges til verdien av bygge- og 
anleggskontrakten dersom dette vil føre til at innkjøp av slike 
varer eller tjenester blir unntatt fra dette direktivs virkeområde.

6. a) Dersom et planlagt bygge- og anleggsarbeid eller 
kjøp av tjenester kan føre til at kontrakter blir tildelt 

samtidig i form av enkeltkontrakter, skal det tas 
hensyn til den anslåtte samlede verdi av alle slike 
enkeltkontrakter.

  Dersom den samlede verdien av enkeltkontraktene 
er minst terskelverdien fastsatt i artikkel 16, får 
dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 
enkeltkontrakt.

  Oppdragsgivere kan imidlertid avstå fra slik anvendelse 
på enkeltkontrakter med en anslått verdi, eksklusive 
mva, på mindre enn 80 000 euro for tjenester eller 1 
million euro for bygge- og anleggsarbeider, forutsatt 
at den samlede verdien av disse enkeltkontraktene ikke 
overstiger 20 % av enkeltkontraktenes samlede verdi.

b) Dersom et forslag om kjøp av lignende varer kan 
føre til at kontrakter blir tildelt samtidig i form av 
enkeltkontrakter, skal det tas hensyn til den samlede 
anslåtte verdi av alle slike enkeltkontrakter ved 
anvendelse av artikkel 16.

  Dersom den samlede verdien av enkeltkontraktene 
er minst terskelverdien fastsatt i artikkel 16, får 
dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 
enkeltkontrakt.

  Oppdragsgivere kan imidlertid avstå fra slik 
anvendelse på enkeltkontrakter med en anslått verdi, 
eksklusive mva, på mindre enn 80 000 euro, forutsatt 
at den samlede verdien av disse enkeltkontraktene ikke 
overstiger 20 % av enkeltkontraktenes samlede verdi.

7. For vare- eller tjenestekontrakter som er av regelmessig 
art, eller som er ment å fornyes innen en bestemt frist, skal 
beregningen av den anslåtte kontraktsverdien baseres på 
følgende:

a) enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende 
kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv 
foregående måneder eller foregående regnskapsår, om 
mulig korrigert for å ta hensyn til endringer i mengde eller 
verdi som kan forekomme i løpet av de tolv månedene etter 
den opprinnelige kontrakten,

b) eller den samlede anslåtte verdien av de påfølgende 
kontraktene tildelt i løpet av tolv måneder fra den første 
leveransen eller i løpet av regnskapsåret dersom det er 
lengre enn 12 måneder.

8. Grunnlaget for beregning av anslått verdi av en kontrakt, 
herunder både varer og tjenester, skal være den samlede 
verdi av varene og tjenestene, uavhengig av deres respektive 
andeler. Beregningen skal omfatte verdien av monterings- og 
installasjonsarbeid.

9. Når det gjelder varekontrakter som gjelder leasing, leie 
eller kjøp på avbetaling av varer, skal verdien som benyttes 
som grunnlag for beregning av anslått kontraktsverdi, være 
følgende:

a) for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst tolv 
måneder, den samlede anslåtte verdien for kontraktens 
løpetid, eller, dersom kontrakten har en løpetid på mer 
enn tolv måneder, den samlede verdien medregnet anslått 
restverdi,
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b) for kontrakter uten tidsbegrensning eller der løpetid ikke 
kan fastsettes, den månedlige verdien multiplisert med 48.

10. Ved beregning av den anslåtte verdi av tjenestekontrakter 
skal det eventuelt tas hensyn til følgende beløp:

a) for forsikringstjenester: premien som skal betales, og andre 
vederlag, 

b) for banktjenester og andre finansielle tjenester: gebyrer, 
provisjoner, renter og andre former for vederlag,

c) for kontrakter som innebærer prosjektering: honorarer og 
provisjoner som skal betales, og andre former for vederlag.

11. Når det gjelder tjenestekontrakter der det ikke er angitt 
noen samlet pris, skal verdien som benyttes som grunnlag for 
beregning av anslått kontraktsverdi være følgende:

a) for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst 48 
måneder: samlet verdi for hele løpetiden,

b) for kontrakter uten tidsbegrensning eller med en løpetid på 
mer enn 48 måneder: månedlig verdi multiplisert med 48.

Av s n i t t  2

Kontrakter og konsesjoner samt kontrakter som er underlagt 
en særlig ordning

UNDERAVSNITT 1

Artikkel 18

Konsesjoner for bygge- og anleggsarbeid eller 
tjenesteytelser

Dette direktiv får ikke anvendelse på bygge- og 
anleggskonsesjoner eller tjenestekonsesjoner som tildeles av 
oppdragsgivere som utøver én eller flere av virksomhetene 
nevnt i artikkel 3 7, dersom disse konsesjonene tildeles for å 
utøve slik virksomhet.

UNDERAVSNITT 2

Unntaksbestemmelser som får anvendelse på alle 
oppdragsgivere og alle typer kontrakter

Artikkel 19

Kontrakter som tildeles med sikte på videresalg eller 
utleie til tredjemann

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som 
tildeles med sikte på videresalg eller utleie til tredjemann, 
forutsatt at oppdragsgiveren ikke innehar en særrett eller 
enerett til å selge eller leie ut slike kontrakters gjenstand, og 
andre foretak fritt kan selge eller leie ut på samme vilkår som 
oppdragsgiveren.

2. Oppdragsgivere skal på anmodning underrette 
Kommisjonen om alle kategorier av varer eller virksomheter 

som de anser unntatt i henhold til nr. 1. Kommisjonen kan til 
orientering regelmessig offentliggjøre lister over kategorier av 
varer og tjenester som den anser omfattet av dette unntaket, 
i Den europeiske unions tidende. I den forbindelse skal 
Kommisjonen respektere den fortrolige forretningsmessige 
karakter som oppdragsgiverne kan vise til når de gir slike 
opplysninger.

Artikkel 20

Kontrakter som tildeles for andre formål enn utøvelse av 
virksomhet som omfattes av dette direktiv, eller av slik 

virksomhet i en tredjestat 

1. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som 
oppdragsgiverne tildeler for andre formål enn utøvelse av 
virksomhet nevnt i artikkel 3 7, eller for utøvelse av slik 
virksomhet i en tredjestat, når dette ikke innebærer fysisk 
utnyttelse av et nett eller et geografisk område i Fellesskapet.

2. Oppdragsgiverne skal på anmodning underrette 
Kommisjonen om alle virksomheter som de anser unntatt i 
henhold til nr. 1. Kommisjonen kan til orientering regelmessig 
offentliggjøre lister over kategorier av virksomheter som den 
anser omfattet av dette unntaket, i Den europeiske unions 
tidende. I den forbindelse skal Kommisjonen respektere den 
fortrolige forretningsmessige karakter som oppdragsgiverne 
kan vise til når de gir slike opplysninger.

Artikkel 21

Hemmelige kontrakter og kontrakter som krever særlige 
sikkerhetstiltak

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som er erklært 
hemmelige av medlemsstatene, dersom gjennomføringen av 
dem må ledsages av særlige sikkerhetstiltak i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter i den berørte medlemsstat, eller 
når det er nødvendig for å verne medlemsstatens grunnleggende 
sikkerhetsinteresser.

Artikkel 22

Kontrakter som tildeles i henhold til internasjonale regler

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som omfattes 
av andre saksbehandlingsregler, og som tildeles:

a) i henhold til en internasjonal avtale inngått i samsvar med 
traktaten mellom en medlemsstat og én eller flere tredjestater 
og som omfatter varer, bygge- og anleggsarbeider, tjenester 
eller prosjektkonkurranser beregnet på et prosjekt som 
signatarstatene skal gjennomføre eller drive i fellesskap; 
Kommisjonen skal underrettes om alle slike avtaler, og kan 
rådspørre Den rådgivende komité for offentlige kontrakter 
nevnt i artikkel 68,
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b) i henhold til en internasjonal avtale som er inngått 
om troppestasjonering, og som vedrører foretak i en 
medlemsstat eller tredjestat,

c) i henhold til en internasjonal organisasjons særlige 
framgangsmåte.

Artikkel 23

Kontrakter som tildeles et tilknyttet foretak, et fellesforetak 
eller en oppdragsgiver som deltar i et fellesforetak

1. I denne artikkel menes med «tilknyttet foretak» 
ethvert foretak som har årsregnskap som er konsolidert med 
oppdragsgiverens årsregnskaper i samsvar med kravene i 
sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med 
hjemmel i traktatens artikkel 44 nr. 2 bokstav g) om konsoliderte 
regnskaper(1)(2) eller, for oppdragsgivere som ikke omfattes av 
nevnte direktiv, ethvert foretak som oppdragsgiveren direkte 
eller indirekte kan utøve avgjørende innflytelse over som 
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), eller som kan utøve 
avgjørende innflytelse over oppdragsgiveren, eller som i likhet 
med oppdragsgiveren er under avgjørende innflytelse fra et 
annet foretak i kraft av eiendomsrett, kapitalinteresser eller 
reglene for virksomheten.

2. Forutsatt at vilkårene i nr. 3 er oppfylt, får dette direktiv 
ikke anvendelse på kontrakter som:

a) en oppdragsgiver tildeler et tilknyttet foretak, eller

b) et fellesforetak sammensatt av flere oppdragsgivere 
tildeler med sikte på utøvelse av virksomhet som 
definert i artikkel 3 7, til et foretak tilknyttet en av disse 
oppdragsgiverne.

3. Nr. 2 får anvendelse:

a) på tjenestekontrakter, forutsatt at minst 80 % av den 
gjennomsnittlige omsetning av tjenester som det tilknyttede 
foretaket har oppnådd de foregående tre år, skriver seg fra 
yting av slike tjenester til foretak det er tilknyttet,

b) på varekontrakter, forutsatt at minst 80 % av den 
gjennomsnittlige omsetning av varer som det tilknyttede  
 

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/65/EF (EFT L 283 av 27.10.2001, s. 28).

(2)  Red.anm.: Tittelen på direktivet er endret for å ta hensyn til omnummereringen 
av traktatens artikler i samsvar med Amsterdam-traktatens artikkel 12; den 
opprinnelige henvisningen var til traktatens artikkel 54 nr. 3 bokstav g).

foretaket har oppnådd de foregående tre år, skriver seg fra 
slike leveringer til foretak det er tilknyttet,

c) på bygge- og anleggskontrakter, forutsatt at minst 80 
% av den gjennomsnittlige omsetning av bygge- og 
anleggsarbeider som det tilknyttede foretaket har oppnådd 
de foregående tre år, skriver seg fra levering av slike 
bygge- og anleggsarbeider for foretak det er tilknyttet.

Dersom omsetningen, på grunn av datoen da et slikt tilknyttet 
foretak ble opprettet eller begynte sin virksomhet, ikke er 
tilgjengelig for de foregående tre år, er det tilstrekkelig for 
foretaket å vise at omsetningen nevnt i bokstav a), b) og c) 
er troverdig, særlig i form av framskrivning av virksomheter.

Dersom mer enn ett foretak tilknyttet oppdragsgiveren leverer 
de samme eller lignende tjenester, varer eller bygge- og 
anleggsarbeider, skal det ved beregning av nevnte prosentdeler 
tas hensyn til de tilknyttede foretakenes samlede omsetning 
fra henholdsvis tjenester, varer og bygge- og anleggsarbeider.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som:

a) et fellesforetak sammensatt av flere oppdragsgivere tildeler 
med sikte på utøvelse av virksomhet definert i artikkel 3 7, 
til én av disse oppdragsgiverne, eller

b) en oppdragsgiver tildeler et slikt fellesforetak som den er 
en del av, forutsatt at fellesforetaket er etablert med sikte på 
å utøve den aktuelle virksomheten over et tidsrom på minst 
tre år, og at det i dokumentet som oppretter fellesforetaket 
er fastsatt at oppdragsgiverne som utgjør det, vil være del 
av det i minst samme tidsrom.

5. Oppdragsgivere skal på anmodning oversende 
Kommisjonen følgende opplysninger om anvendelsen av nr. 2, 
3 og 4:

a) de berørte foretakenes eller fellesforetakenes navn,

b) de aktuelle kontraktenes art og verdi,

c) alle opplysninger Kommisjonen anser som nødvendige for å 
godtgjøre at forholdet mellom foretaket eller fellesforetaket 
som tildeles kontraktene og oppdragsgiverne, oppfyller 
kravene i denne artikkel.
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UNDERAVSNITT 3

Unntaksbestemmelser som får anvendelse på alle oppdrags-
givere, men bare på tjenestekontrakter

Artikkel 24

Kontrakter som gjelder visse tjenester som er unntatt fra 
dette direktivs virkeområde

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekontrakter som 
gjelder:

a) anskaffelse eller leie, uansett finansieringsmåte, av grunn, 
eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller 
rettigheter til slik eiendom; likevel skal enhver form for 
kontrakt om finansielle tjenester som inngås samtidig, før 
eller etter kontrakten om anskaffelse eller leie, omfattes av 
dette direktiv,

b) voldgifts- og meglingstjenester,

c) finansielle tjenester i forbindelse med utstedelse, salg, 
kjøp eller overføring av verdipapirer eller andre finansielle 
instrumenter, særlig transaksjoner utført av oppdragsgivere 
for å skaffe til veie penger eller kapital,

d) arbeidsavtaler,

e) forsknings- og utviklingstjenester unntatt slike hvis utbytte 
utelukkende tilfaller oppdragsgiver for egen bruk ved 
utøvelse av egen virksomhet, forutsatt at vederlaget for 
tjenesten som ytes i sin helhet betales av oppdragsgiveren.

Artikkel 25

Tjenestekontrakter som tildeles på grunnlag av en enerett

Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenestekontrakter 
som tildeles en oppdragsgiver som selv er en offentlig 
oppdragsgiver som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), eller til 
en sammenslutning av offentlige oppdragsgivere på grunnlag 
av en enerett som disse innehar i henhold til offentliggjorte 
lover og forskrifter som er forenlige med traktaten.

UNDERAVSNITT 4

Unntaksbestemmelser som får anvendelse bare på visse 
oppdragsgivere

Artikkel 26

Kontrakter som visse oppdragsgivere tildeler for 
kjøp av vann og levering av energi eller brensler til 

energiproduksjon

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) kontrakter om kjøp av vann, dersom de tildeles av 
oppdragsgivere som utøver én av eller begge virksomhetene 
nevnt i artikkel 4 nr. 1,

b) kontrakter om levering av energi eller brensler til 
energiproduksjon, dersom de tildeles av oppdragsgivere 
som utøver en virksomhet nevnt i artikkel 3 nr. 1, artikkel 3 
nr. 3 eller artikkel 7 bokstav a).

UNDERAVSNITT 5

Kontrakter som er underlagt en særlig ordning, bestemmelser 
om innkjøpssentraler og alminnelig framgangsmåte ved 

direkte konkurranseutsatthet

Artikkel 27

Kontrakter som omfattes av en særlig ordning

Med forbehold for artikkel 30 skal Kongeriket Nederland, 
Det forente kongerike, Republikken Østerrike og 
Forbundsrepublikken Tyskland i form av godkjenningsvilkår 
eller andre hensiktsmessige tiltak sikre at ethvert foretak som 
utøver virksomhet på områdene nevnt i vedtak 93/676/EØF, 
97/367/EØF, 2002/205/EF og 2004/73/EF:

a) overholder prinsippene om ikke-diskriminering og om 
konkurranse ved tildeling av varekontrakter, bygge- og 
anleggskontrakter og tjenestekontrakter, særlig når det 
gjelder opplysninger de gir markedsdeltakere om planlagte 
kontrakter,

b) oversender Kommisjonen opplysninger om kontrakts- 
tildelinger på vilkårene fastsatt i kommisjonsvedtak 
93/327/EØF av 13. mai 1993 om fastsettelse av på hvilke 
vilkår oppdragsgivere som utnytter geografiske områder 
med sikte på leting etter eller utvinning av olje, gass, kull 
eller annet fast brensel, skal oversende Kommisjonen opp-
lysninger om kontrakter de tildeler(1).

Artikkel 28

Reserverte kontrakter

Medlemsstatene kan la retten til å delta i framgangsmåter ved 
tildeling av kontrakter være forbeholdt vernede verksteder, 
eller beslutte at slike kontrakter skal gjennomføres innenfor 
rammen av programmer for vernet sysselsetting, der de fleste 
arbeidstakerne er funksjonshemmede personer som, på grunn 
av funksjonshemmingens art eller omfang, ikke kan utøve 
yrkesvirksomhet på normale vilkår.

I kunngjøringen der konkurransen utlyses, skal det vises til 
denne artikkel.

(1) EFT L 129 av 27.5.1993, s. 25.
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Artikkel 29

Kontrakter og rammeavtaler som tildeles av 
innkjøpssentraler

1. Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere kan 
anskaffe bygge- og anleggsarbeid, varer og/eller tjenester ved 
hjelp av en innkjøpssentral.

2. Oppdragsgivere som anskaffer bygge- og anleggsarbeid, 
varer og/eller tjenester ved hjelp av en innkjøpssentral i de 
tilfeller som er nevnt i artikkel 1 nr. 8, skal anses å ha overholdt 
dette direktiv forutsatt at innkjøpssentralen har overholdt det, 
eller eventuelt direktiv 2004/18/EF.

Artikkel 30

Framgangsmåte for å avgjøre om en bestemt virksomhet 
er direkte utsatt for konkurranse

1. Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å 
utøve en virksomhet nevnt i artikkel 3 7, omfattes ikke av dette 
direktiv dersom den aktuelle virksomheten, i medlemsstaten 
der den utøves, ikke er utsatt for direkte konkurranse på 
markeder med fri adgang.

2. I forbindelse med nr. 1 avgjøres spørsmålet 
om en virksomhet er direkte utsatt for konkurranse, på 
grunnlag av kriterier som er i samsvar med traktatens 
konkurransebestemmelser, for eksempel de berørte varers eller 
tjenesters art, om det finnes alternative varer eller tjenester, 
priser og om det finnes, faktisk eller potensielt, flere enn én 
leverandør av de berørte varer og tjenester.

3. I forbindelse med nr. 1 anses adgang til et marked ikke 
som begrenset dersom medlemsstaten har gjennomført og 
anvender bestemmelsene i Fellesskapets regelverk nevnt i 
vedlegg XI.

Dersom fri adgang til et bestemt marked ikke kan antas på 
grunnlag av første ledd, må det påvises at adgangen til det 
berørte marked er fri, faktisk og juridisk.

4. Dersom en medlemsstat i samsvar med nr. 2 og 3 
anser at nr. 1 får anvendelse på en bestemt virksomhet, skal 
den underrette Kommisjonen og opplyse om alle relevante 
forhold, særlig om eventuelle lover, forskrifter eller avtaler 
som gjelder oppfyllelse av vilkårene i nr. 1, eventuelt sammen 
med en uttalelse fra en uavhengig nasjonal myndighet som er 
vedkommende myndighet for den berørte virksomhet.

Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve 
den berørte virksomhet, omfattes ikke lenger av dette direktiv 
dersom Kommisjonen:

– i samsvar med nr. 6 og innenfor den fastsatte fristen, har 
gjort et vedtak der det fastslås at nr. 1 får anvendelse, 
eller

– ikke har gjort et vedtak om anvendelsen innen denne 
fristen.

Dersom fri adgang til et bestemt marked antas på grunnlag av 
nr. 3 første ledd, og dersom en uavhengig nasjonal myndighet 
som er vedkommende myndighet for den berørte virksomhet, 
har fastslått at nr. 1 får anvendelse, omfattes imidlertid 
kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve 
den berørte virksomhet, ikke lenger av dette direktiv dersom 
Kommisjonen ikke har fastslått at nr. 1 ikke får anvendelse, 
ved et vedtak gjort i samsvar med nr. 6 og innen den fastsatte 
frist.

5. Dersom den berørte medlemsstats lovgivning tillater 
det, kan oppdragsgiverne anmode Kommisjonen om å avgjøre 
om nr. 1 får anvendelse på en bestemt virksomhet, ved et 
vedtak gjort i samsvar med nr. 6. I så fall skal Kommisjonen 
umiddelbart underrette den berørte medlemsstat.

Denne medlemsstaten skal, samtidig som det tas hensyn 
til nr. 2 og 3, underrette Kommisjonen om alle relevante 
forhold, særlig om eventuelle lover, forskrifter eller avtaler 
som gjelder oppfyllelse av vilkårene i nr. 1, eventuelt sammen 
med uttalelsen fra en uavhengig nasjonal myndighet som er 
vedkommende myndighet for den berørte virksomhet.

Dersom Kommisjonen ved utløpet av fristen fastsatt i nr. 6 
ikke har gjort et vedtak om anvendelse av nr. 1 på en bestemt 
virksomhet, anses nr. 1 for å få anvendelse.

6. Når den gjør et vedtak i henhold til denne artikkel, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 68 nr. 2, skal Kommisjonen 
gis en frist på tre måneder fra første virkedag etter datoen 
da den mottar underretningen eller anmodningen. Denne 
fristen kan imidlertid forlenges én gang med høyst tre 
måneder i begrunnede tilfeller, særlig dersom opplysningene 
i underretningen eller anmodningen eller dokumentene som er 
vedlagt, er ufullstendige eller upresise, eller dersom det skjer 
vesentlige endringer i forholdene som beskrives i dem. Denne 
forlengelsen er begrenset til én måned dersom en uavhengig 
nasjonal myndighet som er vedkommende myndighet for 
den berørte virksomhet, har fastslått at nr. 1 får anvendelse i 
tilfellene nevnt i nr. 4 tredje ledd.

Derom en virksomhet i en bestemt medlemsstat allerede er 
underlagt en framgangsmåte i henhold til denne artikkel, skal 
ytterligere anmodninger som gjelder samme virksomhet i 
samme medlemsstat, innen fristen påbegynt i forbindelse med 
første virksomhet utløper, ikke anses som nye framgangsmåter, 
og behandles innenfor rammen av den første anmodningen.
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Kommisjonen skal vedta nærmere regler for anvendelse av 
nr. 4, 5 og 6 etter framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2.

Disse reglene skal minst omfatte:

a) kunngjøring til orientering i EUT av datoen da 
tremånedersperioden nevnt i første ledd begynner, og 
dersom denne perioden forlenges, datoen for forlengelsen 
og hvor mye den er forlenget med,

b) kunngjøring av mulig anvendelse av nr. 1 i samsvar med 
nr. 4 annet eller tredje ledd eller i samsvar med nr. 5 fjerde 
ledd, og

c) ordninger for oversending av uttalelser fra en uavhengig 
nasjonal myndighet som er vedkommende myndighet for 
den berørte virksomhet, vedrørende spørsmål som berører 
nr. 1 og 2.

KAPITTEL III

Regler som får anvendelse på tjenestekontrakter

Artikkel 31

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg XVII A

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i vedlegg XVII A, 
skal tildeles i samsvar med artikkel 34 59.

Artikkel 32

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg XVII B

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i vedlegg XVII B, 
skal tildeles i samsvar med artikkel 34 og 43.

Artikkel 33

Kombinerte tjenestekontrakter, herunder tjenester 
oppført i vedlegg XVII A og vedlegg XVII B

Kontrakter som gjelder tjenester oppført i både vedlegg XVII A 
og vedlegg XVII B, skal tildeles i samsvar med artikkel 34 59 
dersom verdien av tjenestene oppført i vedlegg XVII A er 
større enn verdien av tjenestene oppført i vedlegg XVII B. 
I øvrige tilfeller skal kontraktene tildeles i samsvar med 
artikkel 34 og 43.

KAPITTEL IV

Særlige regler for anbudsgrunnlag og kontraktsdokumenter

Artikkel 34

Tekniske spesifikasjoner

1. De tekniske spesifikasjonene, som definert i nr. 1 i 
vedlegg XXI, skal angis i kontraktsdokumentene, for 

eksempel i kunngjøringer av kontrakter, anbudsgrunnlag 
eller tilleggsdokumenter. Når det er mulig skal disse 
tekniske spesifikasjonene defineres slik at det tas hensyn til 
tilgjengelighetskriterier for funksjonshemmede personer eller 
utforming for alle brukere.

2. Tekniske spesifikasjoner skal gi anbydere lik adgang og 
ikke føre til uberettigede hindringer for åpning for konkurranse 
i markedet for offentlige kontrakter.

3. Uten at rettslig bindende nasjonale tekniske regler 
berøres, skal de tekniske spesifikasjonene, i den grad de er 
forenlige med Fellesskapets regelverk, utformes:

001) enten ved henvisning til tekniske spesifikasjoner som 
definert i vedlegg XXI og, i prioritert rekkefølge, til nasjonale 
standarder som innarbeider europeiske standarder, europeiske 
tekniske godkjenninger, felles tekniske spesifikasjoner, 
internasjonale standarder, andre tekniske referansesystemer 
utarbeidet av de europeiske standardiseringsorganisasjoner 
eller — dersom slike ikke finnes — til nasjonale standarder, 
nasjonale tekniske godkjenninger eller nasjonale tekniske 
spesifikasjoner for prosjektering, beregning og gjennomføring 
av arbeidene og bruk av produktene. Hver henvisning skal 
ledsages av uttrykket «eller tilsvarende»,

002) eller i form av ytelses- eller funksjonskrav; de sistnevnte 
kan omfatte miljøegenskaper. Slike parametrer må imidlertid 
være tilstrekkelig presise til at det er mulig for anbydere å 
fastslå kontraktsgjenstanden og for oppdragsgivere å tildele 
kontrakten,

003) eller i form av ytelses- eller funksjonskrav som nevnt i 
bokstav b), for å påvise at slike ytelses- eller funksjonskrav 
antas å være oppfylt, med henvisning til spesifikasjonene nevnt 
i bokstav a),

004) eller ved henvisning til spesifikasjonene nevnt i 
bokstav a) for visse egenskaper, og ved henvisning til ytelses- 
eller funksjonskravene nevnt i bokstav b) for andre egenskaper.

4. Dersom en oppdragsgiver benytter seg av muligheten til 
å henvise til spesifikasjonene nevnt i nr. 3 bokstav a), kan den 
ikke avvise et anbud med den begrunnelse at de tilbudte varer 
og tjenester ikke oppfyller spesifikasjonene den har henvist 
til, når anbyderen i sitt anbud på en hensiktsmessig måte 
som oppdragsgiveren anser å være tilfredsstillende, godtgjør 
at løsningene som foreslås, på en likeverdig måte oppfyller 
kravene som er definert i de tekniske spesifikasjonene.

En hensiktsmessig måte kan være i form av dokumentasjon fra 
produsenten eller en prøvingsrapport fra et anerkjent organ.
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5. Dersom oppdragsgiveren benytter seg av muligheten 
fastsatt i nr. 3 til å fastsette ytelses- eller funksjonskrav, kan 
den ikke avvise et anbud som gjelder varer, tjenester eller 
bygge- og anleggsarbeid som er i samsvar med en nasjonal 
standard for innarbeiding av en europeisk standard, med en 
europeisk teknisk godkjenning, en felles teknisk spesifikasjon, 
en internasjonal standard eller et teknisk referansesystem 
utarbeidet av et europeisk standardiseringsorgan, dersom disse 
spesifikasjonene gjelder ytelses- eller funksjonskravene som 
den har fastsatt.

I sitt anbud skal anbyderen på en hensiktsmessig måte godtgjøre 
til oppdragsgiverens tilfredsstillelse at varen, tjenesten eller 
bygge- og anleggsarbeidet i samsvar med standarden oppfyller 
oppdragsgiverens ytelses- eller funksjonskrav.

En hensiktsmessig måte kan være i form av teknisk 
dokumentasjon fra produsenten eller en prøvingsrapport fra et 
anerkjent organ.

6. Dersom oppdragsgivere fastsetter miljøegenskaper i form 
av ytelses- eller funksjonskrav som nevnt i nr. 3 bokstav b), 
kan de anvende detaljerte spesifikasjoner, eller om nødvendig 
deler av disse, som definert for europeiske eller (multi-)
nasjonale miljømerker eller andre miljømerker, forutsatt at:

– disse spesifikasjonene er egnet til å definere egenskapene 
til varene eller tjenestene som er kontraktens gjenstand,

– kravene for merket er utarbeidet på grunnlag av 
vitenskapelige opplysninger,

– miljømerkene er vedtatt etter en framgangsmåte der alle 
berørte parter, for eksempel offentlige organer, forbrukere, 
produsenter, distributører og miljøorganisasjoner, kan 
delta, og

– de er tilgjengelige for alle berørte parter.

Oppdragsgivere kan angi at varer eller tjenester som er 
påført miljømerket, antas å være i samsvar med de tekniske 
spesifikasjonene fastsatt i anbudsgrunnlaget; de skal godta 
enhver annen egnet dokumentasjon, for eksempel tekniske data 
fra produsenten eller en prøvingsrapport fra et anerkjent organ.

7. I denne artikkel menes med «anerkjente organer» 
prøvings- og kalibreringslaboratorier samt sertifiserings- og 
kontrollorganer som oppfyller gjeldende europeiske standarder.

Oppdragsgivere skal godta attester fra anerkjente organer som 
er etablert i andre medlemsstater.

8. Med mindre kontraktsgjenstanden berettiger det, skal 
tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt fabrikat eller 
en bestemt opprinnelse, eller til en bestemt prosess, eller 

til varemerker, patenter, typer eller en bestemt opprinnelse 
eller produksjon som har som virkning at visse foretak eller 
produkter favoriseres eller utelukkes. Slik henvisning skal 
unntaksvis tillates dersom en tilstrekkelig presis og forståelig 
beskrivelse av kontraktsgjenstanden i henhold til nr. 3 og 4 
ikke er mulig; en slik henvisning skal ledsages av uttrykket 
«eller tilsvarende».

Artikkel 35

Underretning om tekniske spesifikasjoner

1. Oppdragsgiverne skal på anmodning oversende 
markedsdeltakere som er interessert i å få en kontrakt, 
de tekniske spesifikasjoner som de vanligvis viser til i 
sine varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter eller 
tjenestekontrakter, eller de tekniske spesifikasjoner de ønsker 
å anvende på kontrakter som er gjenstand for en periodisk 
veiledende kunngjøring som definert i artikkel 41 nr. 1.

2. Dersom de tekniske spesifikasjonene bygger på dokumenter 
som er tilgjengelige for interesserte markedsdeltakere, er det 
tilstrekkelig å vise til disse dokumentene.

Artikkel 36

Alternative anbud

1. Dersom kriteriet for tildeling av en kontrakt er det 
økonomisk mest fordelaktige anbud, kan oppdragsgivere ta 
hensyn til alternative anbud som innleveres av en anbyder og 
oppfyller kriteriene angitt av oppdragsgiverne.

Oppdragsgiverne skal angi i anbudsgrunnlaget om de tillater 
alternative anbud, og dersom de gjør det, hvilke minstekrav de 
alternative anbudene skal oppfylle, og eventuelle særlige krav 
til presentasjon av anbudene.

2. Ved framgangsmåter for tildeling av vare- eller 
tjenestekontrakter kan oppdragsgivere som har tillatt alternative 
anbud i henhold til nr. 1, ikke avvise et alternativt anbud 
utelukkende på grunnlag av at det, dersom det antas, enten 
vil bli en tjenestekontrakt istedenfor en varekontrakt, eller en 
varekontrakt istedenfor en tjenestekontrakt.

Artikkel 37

Underleverandører

Oppdragsgiveren kan i anbudsgrunnlaget be, eller pålegges 
av en medlemsstat å be, om at anbyderen i sitt anbud angir 
om denne har til hensikt å overdra en del av kontrakten til 
tredjemann og eventuelle underleverandører. Denne angivelsen 
berører ikke spørsmålet om markedsdeltakerens økonomiske 
ansvar som hovedleverandør.
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Artikkel 38

Vilkår for gjennomføring av kontrakter

Oppdragsgivere kan fastsette særlige vilkår knyttet til 
gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at disse er forenlige 
med Fellesskapets regelverk og er angitt i kunngjøringen 
som brukes til å utlyse konkurranse, eller i anbudsgrunnlaget. 
Vilkår for gjennomføring av en kontrakt kan særlig omfatte 
sosiale hensyn og miljøhensyn.

Artikkel 39

Forpliktelser i forbindelse med beskatning, miljøvern, 
bestemmelser om arbeidervern og arbeidsvilkår

1. En oppdragsgiver kan i anbudsgrunnlaget angi, eller 
pålegges av en medlemsstat å angi, fra hvilket organ eller 
hvilke organer en kandidat eller anbyder kan få tak i relevante 
opplysninger om forpliktelser vedrørende beskatning, 
miljøvern, bestemmelser om arbeidervern og arbeidsvilkår 
som gjelder i medlemsstaten, i regionen eller på stedet der 
tjenestene skal ytes, og som får anvendelse på arbeidet 
som utføres på stedet, eller på tjenestene som ytes under 
gjennomføringen av kontrakten.

2. En oppdragsgiver som gir opplysningene nevnt i 
nr. 1, skal anmode anbydere eller kandidater som deltar i 
framgangsmåten ved tildeling av kontrakten om å angi at de 
ved utarbeidingen av anbudet har tatt hensyn til forpliktelsene 
som gjelder arbeidervern, og arbeidsvilkårene som gjelder på 
stedet der tjenesten skal ytes.

Bestemmelsene i første ledd skal ikke være til hinder for 
anvendelsen av artikkel 57.

KAPITTEL V

Framgangsmåter

Artikkel 40

Anvendelse av åpen anbudskonkurranse, begrenset 
anbudskonkurranse og kjøp etter forhandling

1. Ved tildeling av varekontrakter, bygge- og 
anleggskontrakter eller tjenestekontrakter skal oppdragsgivere 
anvende de framgangsmåter som er tilpasset dette direktivs 
formål.

2. Oppdragsgivere kan velge en av framgangsmåtene 
omhandlet i artikkel 1 nr. 9 bokstav a), b) eller c), forutsatt at 
det med forbehold for nr. 3 er utlyst konkurranse i samsvar med 
artikkel 42.

3. Oppdragsgivere kan benytte en framgangsmåte uten 
utlysing av konkurranse på forhånd i følgende tilfeller:

a) dersom ingen anbud eller ingen egnede anbud eller ingen 
søknader er innlevert i forbindelse med en framgangsmåte 
med utlysing av konkurranse på forhånd, forutsatt at de 
opprinnelige kontraktsvilkårene ikke er vesentlig endret,

b) dersom en kontrakt tildeles utelukkende til forsknings-, 
forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål, 
og for å sikre lønnsomhet eller dekke forsknings- og 
utviklingskostnader, og i den grad tildelingen av en slik 
kontrakt ikke berører utlysing av konkurranse i forbindelse 
med senere kontrakter som i hovedsak har samme formål,

c) dersom kontrakten av tekniske eller kunstneriske årsaker, 
eller av årsaker forbundet med vern av eneretter, kan 
gjennomføres bare av en bestemt markedsdeltaker,

d) i den grad det er absolutt nødvendig når det, av tvingende 
grunner forårsaket av begivenheter oppdragsgiverne ikke 
har kunnet forutse, ikke er mulig å overholde de frister 
som er fastsatt for åpne anbudskonkurranser, begrensede 
anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling med utlysing 
av konkurranse på forhånd,

e) for varekontrakter for nye leveranser fra den opprinnelige 
leverandøren som har til formål enten delvis å erstatte 
normale leveranser eller installasjoner, eller å utvide 
eksisterende leveranser eller installasjoner, dersom et 
skifte av leverandør ville tvinge oppdragsgiveren til å 
kjøpe utstyr med andre tekniske egenskaper som kan være 
inkompatibelt eller føre til uforholdsmessige tekniske 
vansker ved drift og vedlikehold,

f) for bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som 
kommer i tillegg og som ikke var med i det opprinnelige 
prosjektet eller i den først inngåtte kontrakten, men som 
grunnet uforutsette omstendigheter er blitt nødvendige 
for at kontrakten skal kunne gjennomføres, forutsatt at 
kontrakten tildeles den entreprenør eller tjenesteyter som 
gjennomfører den opprinnelige kontrakten:

–  dersom slike tilleggsarbeider eller -tjenester teknisk og 
økonomisk ikke kan atskilles fra hovedkontrakten uten 
vesentlige ulemper for oppdragsgiveren, eller

–  dersom slike tilleggsarbeider eller tjenester, til tross 
for at de kan atskilles fra gjennomføringen av den 
opprinnelige kontrakten, likevel er strengt nødvendige 
for at kontrakten skal kunne fullføres,

g) for bygge- og anleggskontrakter, for nye bygge- og 
anleggsarbeider som består av en gjentakelse av tilsvarende 
bygge- og anleggsarbeider gitt i oppdrag til entreprenøren 
som samme oppdragsgivere har tildelt en tidligere kontrakt, 
forutsatt at slike bygge- og anleggsarbeider er i samsvar 
med et grunnprosjekt som en første kontrakt ble tildelt 
for etter en utlysing av konkurranse; så snart det utlyses 
konkurranse om det første prosjektet skal det opplyses om 
mulig bruk av denne framgangsmåten, og oppdragsgiverne 
skal ta hensyn til det samlede kostnadsoverslaget for 
etterfølgende arbeider ved anvendelsen av artikkel 16 og 
17,
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h) for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

i) for kontrakter som skal tildeles på grunnlag av en 
rammeavtale, forutsatt at vilkåret nevnt i artikkel 14 nr. 2 
er oppfylt,

j) for leilighetskjøp, dersom det i et meget begrenset tidsrom 
foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det 
mulig å anskaffe varer til en pris som ligger langt under 
normale markedspriser,

k) for kjøp av varer på særlig gunstige vilkår, enten fra en 
leverandør som avvikler sin forretningsvirksomhet eller 
fra bobestyrere eller avviklingsstyrer ved en konkurs, en 
frivillig gjeldsordning eller lignende framgangsmåte i 
henhold til nasjonale lover eller forskrifter,

l) dersom den aktuelle tjenestekontrakten er en del av 
oppfølgingen av en prosjektkonkurranse i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, og som i samsvar med 
relevante regler må tildeles vinneren eller en av vinnerne 
av konkurransen; i sistnevnte tilfelle skal alle vinnerne 
innbys til å delta i forhandlingene.

KAPITTEL VI

Regler for offentliggjøring og innsyn

Avsnitt 1

Offentliggjøring av kunngjøringer

Artikkel 41

Periodiske veiledende kunngjøringer og kunngjøringer av 
at det finnes en kvalifikasjonsordning

1. Oppdragsgivere skal minst én gang i året informere om 
følgende ved hjelp av en periodisk veiledende kunngjøring som 
nevnt i vedlegg XV A, som offentliggjøres av Kommisjonen 
eller av dem selv i deres «kjøperprofil», som omtalt i 
vedlegg XX nr. 2 bokstav b):

a) for varekjøp, anslått samlet verdi av kontrakter eller 
rammeavtaler etter vareområde som de har til hensikt å 
tildele i løpet av de neste tolv måneder, der samlet anslått 
verdi er minst 750 000 euro, samtidig som det tas hensyn 
til bestemmelsene i artikkel 16 og 17.

 Varegruppene fastsettes av oppdragsgiverne med 
henvisning til CPV-nomenklaturen,

b) for tjenesteyting, anslått samlet verdi av kontrakter eller 
rammeavtaler i hver av tjenestekategoriene oppført i 
vedlegg XVII A som de har til hensikt å tildele i løpet 
av de neste tolv måneder, der samlet anslått verdi er 
minst 750 000 euro, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i artikkel 16 og 17,

c) for bygge- og anleggsarbeid, de grunnleggende egenskaper 
ved bygge- og anleggskontrakter eller rammeavtaler som 
de har til hensikt å tildele i løpet av de neste tolv 
måneder, der anslått verdi er minst terskelverdien angitt i 
artikkel 16, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i artikkel 17.

Kunngjøringene nevnt i bokstav a) og b) skal oversendes 
Kommisjonen eller offentliggjøres i kjøperprofilen snarest 
mulig etter at budsjettåret har begynt.

Kunngjøringen nevnt i bokstav c) skal oversendes Kommisjonen 
eller offentliggjøres i kjøperprofilen snarest mulig etter at 
det er besluttet å godkjenne planleggingen av bygge- og 
anleggskontraktene eller rammeavtalene som oppdragsgiverne 
har til hensikt å tildele.

Oppdragsgivere som offentliggjør en periodisk veiledende 
kunngjøring i sin kjøperprofil, skal elektronisk oversende 
Kommisjonen en kunngjøring av offentliggjøringen av den 
periodiske veiledende kunngjøringen i en kjøperprofil, i det 
format og etter de framgangsmåter for elektronisk overføring 
av kunngjøringer som er angitt i vedlegg XX nr. 3.

Offentliggjøringen av kunngjøringene nevnt i bokstav a), b) og 
c) er obligatorisk bare dersom oppdragsgiverne benytter seg 
av muligheten til å forkorte fristene for mottak av anbud som 
fastsatt i artikkel 45 nr. 4.

Dette nummer får ikke anvendelse på framgangsmåter uten 
forutgående utlysing av konkurranse.

2. Oppdragsgivere kan særlig offentliggjøre, eller 
la Kommisjonen offentliggjøre, periodiske veiledende 
kunngjøringer i forbindelse med store prosjekter, uten å gjenta 
opplysninger som allerede er gitt i en tidligere periodisk 
veiledende kunngjøring, forutsatt at det går klart fram at det 
dreier seg om tilleggskunngjøringer.

3. Dersom oppdragsgiverne velger å opprette en 
kvalifikasjonsordning i samsvar med artikkel 53, skal 
ordningen kunngjøres som nevnt i vedlegg XIV, der det 
opplyses om formålet med kvalifikasjonsordningen og om 
hvor reglene for ordningens forvaltning kan fås. Dersom 
ordningen har en varighet på over tre år, skal kunngjøringen 
offentliggjøres hvert år. Dersom ordningen er av kortere 
varighet, er en innledende kunngjøring tilstrekkelig.

Artikkel 42

Kunngjøringer som brukes til å utlyse konkurranser 

1. For varekontrakter, bygge- og anleggskontrakter eller 
tjenestekontrakter kan utlysing av konkurranse foretas:

a) i form av en periodisk veiledende kunngjøring som nevnt i 
vedlegg XV A, eller

b) i form av en kunngjøring av at det finnes en 
kvalifikasjonsordning som nevnt i vedlegg XIV, eller

c) i form av en kunngjøring av en kontrakt som nevnt i 
vedlegg XIII A, B eller C.
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2. For dynamiske innkjøpsordninger skal utlysingen 
av konkurranse foretas i form av en kunngjøring av en 
kontrakt som nevnt i nr. 1 bokstav c), mens utlysing av 
konkurranse for kontrakter som bygger på slike systemer, kan 
skje ved en forenklet kunngjøring av en kontrakt som nevnt i 
vedlegg XIII D.

3. Dersom en konkurranse utlyses i form av en periodisk 
veiledende kunngjøring:

a) skal det uttrykkelig opplyses i kunngjøringen hvilke varer, 
bygge- og anleggsarbeider og tjenester som er gjenstand 
for kontrakten som skal tildeles,

b) skal det oppgis i kunngjøringen at kontrakten vil bli 
tildelt ved begrenset anbudskonkurranse eller ved kjøp 
etter forhandling uten at det senere offentliggjøres en 
anbudsinnbydelse, og interesserte markedsdeltakere skal 
innbys til skriftlig å melde sin interesse, og

c) skal kunngjøringen ha blitt offentliggjort i samsvar med 
vedlegg XX høyst tolv måneder før datoen da innbydelsen 
nevnt i artikkel 47 nr. 5 blir sendt. Oppdragsgiveren skal 
dessuten overholde fristene fastsatt i artikkel 45.

Artikkel 43

Kunngjøringer av tildeling av kontrakter

1. Oppdragsgivere som har tildelt en kontrakt eller en 
rammeavtale, skal innen to måneder fra tildelingen av 
kontrakten eller rammeavtalen sende en kunngjøring av tildelt 
kontrakt som nevnt i vedlegg XVI på vilkår som Kommisjonen 
fastsetter etter framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2.

Når det gjelder kontrakter som tildeles i forbindelse med 
en rammeavtale i henhold til artikkel 14 nr. 2, behøver 
ikke oppdragsgivere sende en kunngjøring av resultatene av 
tildelingen for hver kontrakt som bygger på avtalen.

Oppdragsgivere skal sende en kunngjøring av tildelt kontrakt 
basert på en dynamisk innkjøpsordning innen to måneder 
etter tildelingen av hver kontrakt. De kan imidlertid sende 
slike kunngjøringer gruppevis for hvert kvartal. I så fall skal 
de sende de grupperte kunngjøringene innen to måneder etter 
utgangen av hvert kvartal.

2. De opplysninger som gis i samsvar med vedlegg XVI, 
og er beregnet på offentliggjøring, skal offentliggjøres i 
samsvar med vedlegg XX. I den forbindelse skal Kommisjonen 
respektere den fortrolige forretningsmessige karakter som 
oppdragsgivere kan vise til når de gir slike opplysninger, 
vedrørende antall mottatte anbud, markedsdeltakernes identitet 
eller priser.

3. Dersom oppdragsgivere tildeler en forsknings- og 
utviklingskontrakt ved hjelp av en framgangsmåte uten utlysing 
av konkurranse i samsvar med artikkel 40 nr. 3 bokstav b), kan 

de begrense opplysningene de gir i samsvar med vedlegg XVI 
om tjenestenes art og omfang, til betegnelsen «forsknings- og 
utviklingstjenester».

Dersom oppdragsgivere tildeler en forsknings- og 
utviklingskontrakt som ikke kan tildeles ved hjelp av en 
framgangsmåte uten utlysing av konkurranse i samsvar 
med artikkel 40 nr. 3 bokstav b), kan de av hensyn til 
forretningshemmeligheter begrense opplysningene som gis i 
samsvar med vedlegg XVI om tjenestenes art og omfang.

I slike tilfeller skal oppdragsgivere påse at alle opplysninger 
som offentliggjøres i henhold til dette nummer, er minst like 
detaljerte som de som inngår i kunngjøringen av utlysing av 
konkurranse i samsvar med artikkel 42 nr. 1.

Dersom de benytter en kvalifikasjonsordning, skal 
oppdragsgivere i slike tilfeller påse at opplysningene er minst 
like detaljerte som kategorien nevnt i listen over kvalifiserte 
tjenesteytere utarbeidet i samsvar med artikkel 53 nr. 7.

4. For kontrakter som tildeles for tjenestene oppført i 
vedlegg XVII B, skal oppdragsgiverne oppgi i kunngjøringen 
om de godtar at den offentliggjøres.

5. Opplysninger som gis i samsvar med vedlegg XVI 
og merkes som ikke beregnet på offentliggjøring, skal 
offentliggjøres bare i forenklet form og i samsvar med 
vedlegg XX til statistiske formål.

Artikkel 44

Utforming og offentliggjøring av kunngjøringer

1. Kunngjøringer skal inneholde opplysningene nevnt i 
vedlegg XIII, XIV, XV A, XV B og XVI og eventuelle 
andre opplysninger som oppdragsgiveren anser som nyttige, i 
formatet til standardskjemaene vedtatt av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2.

2. Kunngjøringer som oppdragsgivere oversender 
Kommisjonen, skal sendes enten elektronisk i samsvar med 
det format og de framgangsmåter for overføring som er angitt 
i vedlegg XX nr. 3, eller på annen måte.

Kunngjøringene nevnt i artikkel 41, 42 og 43 skal offentliggjøres 
i samsvar med de tekniske kjennetegn for offentliggjøring 
angitt i vedlegg XX nr. 1 bokstav a) og b).

3. Kunngjøringer som utarbeides og overføres elektronisk 
i samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring 
som er angitt i vedlegg XX nr. 3, skal offentliggjøres høyst fem 
dager etter at de er sendt.
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Kunngjøringer som ikke overføres elektronisk i samsvar med 
formatet og framgangsmåten for overføring som er angitt i 
vedlegg XX nr. 3, skal offentliggjøres senest tolv dager etter at 
de er sendt. I unntakstilfeller skal imidlertid kunngjøringer av 
kontrakter nevnt i artikkel 42 nr. 1 bokstav c) offentliggjøres 
innen fem dager, forutsatt at kunngjøringen er sendt med 
telefaks.

4. Kontrakter skal kunngjøres i sin helhet på et av 
fellesskapets offisielle språk, som velges av oppdragsgiveren, 
og bare denne opprinnelige språkversjonen har gyldighet. Det 
skal offentliggjøres et sammendrag av de vesentlige elementer 
i hver kunngjøring på de andre offisielle språkene.

Kostnadene i forbindelse med Kommisjonens offentliggjøring 
av slike kunngjøringer skal dekkes av Fellesskapet.

5. Kunngjøringer og innholdet i dem skal ikke offentliggjøres 
på nasjonalt plan før den dato de oversendes Kommisjonen.

Kunngjøringer som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal 
ikke inneholde andre opplysninger enn dem som er med i 
kunngjøringene som er oversendt Kommisjonen eller som 
offentliggjøres i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 41 nr. 1 
første ledd, og skal inneholde datoen da kunngjøringen ble 
oversendt Kommisjonen eller offentliggjort i kjøperprofilen.

Periodiske veiledende kunngjøringer skal ikke offentliggjøres 
i en kjøperprofil før kunngjøringen av offentliggjøring i denne 
formen oversendes Kommisjonen; og skal inneholde datoen 
for denne oversendingen.

6. Oppdragsgiverne må kunne dokumentere datoene for 
oversending av kunngjøringer.

7. Kommisjonen skal gi oppdragsgiveren bekreftelse på 
offentliggjøring av de innsendte opplysningene med angivelse 
av datoen for offentliggjøringen. En slik bekreftelse skal anses 
som dokumentasjon på offentliggjøring.

8. Oppdragsgiverne kan i samsvar med nr. 1 7 offentliggjøre 
kunngjøringer av kontrakter som ikke omfattes av kravene om 
offentliggjøring, som er fastsatt i dette direktiv.

Avsnitt  2

Frister

Artikkel 45

Frister for mottak av anmodninger om deltakelse og for 
mottak av anbud

1. Når oppdragsgivere fastsetter frister for mottak av anbud 
og anmodninger om deltakelse, skal de ta særlig hensyn til 
kontraktens kompleksitet og den tid som er nødvendig for 
å utarbeide anbudene, uten at minstefristene fastsatt i denne 
artikkel berøres.

2. Ved åpne anbudskonkurranser skal fristen for mottak av 
anbud være minst 52 dager fra datoen da kunngjøringen av 
kontrakten ble sendt.

3. Ved begrensede anbudskonkurranser og ved kjøp etter 
forhandling får følgende bestemmelser anvendelse:

a) fristen for mottak av anmodninger om deltakelse som svar 
på en kunngjøring offentliggjort i henhold til artikkel 42 
nr. 1 bokstav c) eller en innbydelse fra en oppdragsgiver i 
henhold til artikkel 47 nr. 5, skal som hovedregel fastsettes 
til minst 37 dager etter kunngjøringens eller innbydelsens 
avsendelsesdato, og kan under ingen omstendighet være 
kortere enn 22 dager dersom kunngjøringen sendes til 
offentliggjøring ved andre midler enn elektronisk eller per 
telefaks, og ikke under 15 dager dersom kunngjøringen 
sendes med slike midler,

b) fristen for mottak av anbud kan fastsettes etter gjensidig 
avtale mellom oppdragsgiveren og utvalgte kandidater, 
forutsatt at alle kandidatene får like lang tid til å utarbeide 
og innlevere sine anbud,

c) dersom det ikke er mulig å oppnå enighet om fristen 
for mottak av anbud, skal oppdragsgiveren sette en 
frist som i regelen skal være minst 24 dager, og under 
ingen omstendigheter kortere enn ti dager fra datoen for 
anbudsinnbydelsen.

4. Dersom oppdragsgiverne har offentliggjort en periodisk 
veiledende kunngjøring som nevnt i artikkel 41 nr. 1 i samsvar 
med vedlegg XX, skal fristen for mottak av anbud i åpne 
anbudskonkurranser som hovedregel ikke være kortere enn 36 
dager, og under ingen omstendigheter kortere enn 22 dager, fra 
datoen for oversending av kunngjøringen.

Disse forkortede fristene tillates under forutsetning av at 
den periodiske veiledende kunngjøringen i tillegg til 
opplysningene som kreves i vedlegg XV A del I, inneholder 
alle opplysningene som kreves i vedlegg XV A del II, i den 
grad disse opplysningene er tilgjengelige på det tidspunkt 
kunngjøringen ble offentliggjort, og at kunngjøringen ble 
sendt til offentliggjøring mellom 52 dager og 12 måneder før 
den dato kunngjøringen av kontrakt nevnt i artikkel 42 nr. 1 
bokstav c) ble sendt.

5. Dersom kunngjøringer utarbeides og overføres 
elektronisk i samsvar med formatet og framgangsmåtene for 
overføring angitt i vedlegg XX nr. 3, kan fristene for mottak av 
anmodninger om deltakelse i begrensede anbudskonkurranser 
og kjøp etter forhandling, og for mottak av anbud i åpne 
anbudskonkurranser, reduseres med sju dager.

6. Med mindre det er fastsatt en frist i en gjensidig 
avtale i samsvar med nr. 3 bokstav b), kan fristene for 
mottak av anbud ved åpne anbudskonkurranser, begrensede 
anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling forkortes med 
ytterligere fem dager dersom oppdragsgiveren i samsvar med 
vedlegg XX gir ubegrenset og full direkte elektronisk tilgang 
til anbudsgrunnlaget og til alle tilleggsdokumenter fra datoen 
for offentliggjøring av kunngjøringen som benyttes til å utlyse 
konkurranse. Internett-adressen der denne dokumentasjonen er 
tilgjengelig skal angis i kunngjøringen.
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7. Ved åpne anbudskonkurranser skal den samlede 
reduksjonen i henhold til nr. 4, 5 og 6 under ingen omstendighet 
føre til en frist for mottak av anbud som er kortere enn 15 dager 
fra datoen da kunngjøringen av kontrakten ble sendt.

Dersom kunngjøringen av kontrakten ikke overføres med 
telefaks eller elektroniske midler, skal imidlertid den samlede 
reduksjonen i henhold til nr. 4, 5 og 6 under ingen omstendighet 
ved en åpen anbudskonkurranse føre til en frist for mottak av 
anbud som er kortere enn 22 dager fra datoen da kunngjøringen 
av kontrakten ble overført.

8. Den samlede reduksjonen i henhold til nr. 4, 5 og 6 
skal under ingen omstendighet føre til en frist for mottak 
av anmodninger om deltakelse som svar på en kunngjøring 
offentliggjort i henhold til artikkel 42 nr. 1 bokstav c), eller 
som svar på en innbydelse fra oppdragsgiverne i henhold til 
artikkel 47 nr. 5, som er kortere enn 15 dager fra datoen da 
kunngjøringen av kontrakten eller innbydelsen ble sendt.

Ved begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling 
skal den samlede reduksjonen i henhold til nr. 4, 5 og 6 under 
ingen omstendighet, med mindre det er fastsatt en frist i en 
gjensidig avtale i samsvar med nr. 3 bokstav b), føre til en frist 
for mottak av anbud som er kortere enn ti dager fra datoen da 
anbudsinnbydelsen ble sendt.

9. Dersom anbudsgrunnlaget og tilleggsdokumentene eller 
-opplysningene, uansett årsak, og selv om det er anmodet om 
dem i god tid, ikke framlegges innen de frister som er fastsatt i 
artikkel 46 og 47, eller dersom anbud bare kan innleveres etter 
et besøk eller en besiktigelse på stedet av tilleggsdokumenter til 
anbudsgrunnlaget, skal fristene for mottak av anbud forlenges 
slik at alle berørte markedsdeltakere kan få kjennskap til alle 
opplysninger som er nødvendige for å utarbeide et anbud, med 
mindre det er fastsatt en frist etter gjensidig avtale i samsvar 
med nr. 3 bokstav b).

10. Vedlegg XXII inneholder en oversiktstabell over fristene 
fastsatt i denne artikkel.

Artikkel 46

Åpne anbudskonkurranser: anbudsgrunnlag, 
tilleggsdokumenter og tilleggsopplysninger

1. I åpne anbudskonkurranser der oppdragsgivere 
ikke gir ubegrenset og full direkte elektronisk tilgang i 
samsvar med artikkel 45 nr. 6, til anbudsgrunnlaget og 
eventuelle tilleggsdokumenter, skal anbudsgrunnlaget og 
tilleggsdokumentene sendes til markedsdeltakerne innen seks 

dager fra mottak av anmodningen, forutsatt at anmodningen 
ble framsatt i god tid før fristen for innlevering av anbud.

2. Dersom det i tide er anmodet om det, skal oppdragsgivere 
eller vedkommende etater oversende tilleggsopplysninger til 
anbudsgrunnlaget senest seks dager innen fristen for mottak av 
anbud.

Artikkel 47

Innbydelser til å innlevere anbud eller forhandle

1. Ved begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter 
forhandling skal oppdragsgivere samtidig og skriftlig innby 
utvalgte kandidater til å innlevere anbud eller forhandle. 
Innbydelsen til kandidatene skal inneholde:

– enten et eksemplar av anbudsgrunnlaget samt eventuelle 
tilleggsdokumenter,

– eller en henvisning til hvor kandidatene kan få tilgang 
til anbudsgrunnlaget og tilleggsdokumentene nevnt i 
første strekpunkt, dersom de er gjort direkte tilgjengelige 
elektronisk i samsvar med artikkel 45 nr. 6.

2. Dersom et annet foretak enn oppdragsgiveren som 
er ansvarlig for framgangsmåten for tildeling, oppbevarer 
anbudsgrunnlaget og/eller eventuelle tilleggsdokumenter, skal 
innbydelsen angi adressen der det kan anmodes om dette 
anbudsgrunnlaget og disse dokumentene, og eventuelt fristen 
for anmodning om disse dokumentene, samt beløpet som skal 
betales for dem og eventuelle betalingsvilkår. Vedkommende 
etat skal sende denne dokumentasjonen til markedsdeltakeren 
umiddelbart etter mottak av anmodningen.

3. Tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget eller 
tilleggsdokumentene skal sendes av oppdragsgiveren eller 
vedkommende etat seks dager før den endelige fristen som er 
fastsatt for mottak av anbud, forutsatt at den er anmodet om 
dette i god tid.

4. Innbydelsen skal dessuten inneholde minst følgende:

a) eventuelt fristen for å anmode om tilleggsdokumenter samt 
eventuelt beløp og betalingsvilkår for slike dokumenter,

b) fristen for mottak av anbud, adressen de skal sendes til, og 
språket eller språkene de skal være utarbeidet på,

c) en henvisning til eventuelle kunngjorte kontrakter,

d) en angivelse av eventuelle dokumenter som skal vedlegges,
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e) kriteriene for tildeling av kontrakten, dersom de ikke er angitt 
i kunngjøringen av at det finnes en kvalifikasjonsordning 
som brukes til å utlyse konkurranse,

f) vektingen av kriteriene for tildeling av kontrakten eller 
eventuelt prioritert rekkefølge for disse kriteriene, 
dersom disse opplysningene ikke er gitt i kunngjøringen 
av kontrakten, kunngjøringen av at det finnes en 
kvalifiseringsordning eller anbudsgrunnlaget.

5. Når konkurranse blir utlyst i form av en periodisk 
veiledende kunngjøring, skal oppdragsgiverne senere innby 
alle markedsdeltakere til å bekrefte sin interesse på grunnlag 
av detaljerte opplysninger om den aktuelle kontrakten, før de 
begynner å velge ut anbydere eller forhandlingsdeltakere.

Denne innbydelsen skal minst inneholde følgende opplysninger: 

a) art og omfang, herunder eventuelle opsjoner på ytterligere 
kontrakter, og om mulig antatt tidspunkt for utøvelse av 
disse opsjonene; ved stadig tilbakevendende kontrakter, 
art og omfang og om mulig antatt tidspunkt for utlysning 
av framtidige konkurranser om bygge- og anleggsarbeider, 
varer eller tjenester,

b) typen anbudskonkurranse: begrenset eller kjøp etter 
forhandling,

c) eventuelt dato da varelevering, gjennomføring av bygge- 
og anleggsarbeid eller tjenesteyting skal påbegynnes eller 
avsluttes,

d) adresse og frist for innlevering av anmodninger om 
anbudsgrunnlag, og språket eller språkene de skal 
utarbeides på,

e) adressen til oppdragsgiveren som tildeler kontrakten, 
og de opplysninger som er nødvendige for å få tak i 
anbudsgrunnlag og andre dokumenter,

f) økonomiske og tekniske vilkår, finansielle garantier og 
opplysninger som kreves fra markedsdeltakerne,

g) beløp og betalingsvilkår for eventuelle gebyrer som kreves 
for å få tak i anbudsgrunnlag,

h) typen kontrakt som er gjenstand for anbudsinnbydelsen: 
kjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling eller en 
kombinasjon av disse, og

i) kriterier for kontraktstildeling og vekting av disse, eller 
eventuelt prioritert rekkefølge for kriteriene, dersom disse 
opplysningene ikke er gitt i den veiledende kunngjøringen 
eller anbudsgrunnlaget, eller i anbudsinnbydelsen eller 
innbydelsen til forhandlinger.

Avsnitt  3

Kommunikasjon og informasjon

Artikkel 48

Regler for kommunikasjon

1. All kommunikasjon og informasjonsutveksling nevnt 
i denne avdeling kan skje per post, per telefaks, elektronisk 
i samsvar med nr. 4 og 5, per telefon i de tilfeller og 
omstendigheter som er angitt i nr. 6, eller ved en kombinasjon 
av disse, etter oppdragsgiverens valg.

2. De valgte kommunikasjonsmidlene skal være allment 
tilgjengelige og ikke begrense markedsdeltakernes adgang til 
anbudsprosedyren.

3. Kommunikasjon og utveksling og lagring av 
opplysninger skal skje på en slik måte at dataintegriteten 
sikres og at fortrolighet med hensyn til anbud og anmodninger 
om deltakelse bevares, samt at oppdragsgiverne undersøker 
innholdet i anbudene og anmodningene om deltakelse først 
etter utløpet av fristen som er satt for innlevering av disse.

4. De verktøy som skal benyttes ved elektronisk 
kommunikasjon, samt deres tekniske egenskaper, skal være 
ikke-diskriminerende, allment tilgjengelige og virke sammen 
med informasjons- og kommunikasjonsteknologiprodukter i 
alminnelig bruk.

5. Følgende regler får anvendelse på innretninger for 
elektronisk overføring og mottak av anbud og innretninger for 
elektronisk mottak av anmodninger om deltakelse:

a) opplysninger vedrørende spesifikasjonene som er 
nødvendige for elektronisk innlevering av anbud og 
anmodninger om deltakelse, herunder kryptering, skal være 
tilgjengelige for berørte parter. Videre skal innretningene 
for elektronisk mottak av anbud og anmodninger om 
deltakelse være i samsvar med kravene i vedlegg XXIV,

b) medlemsstatene kan, i henhold til artikkel 5 i direktiv 
1999/93/EF, kreve at elektroniske anbud ledsages av en 
avansert elektronisk signatur i samsvar med nr. 1 i nevnte 
artikkel,

c) medlemsstatene kan innføre eller opprettholde frivillige 
akkrediteringsordninger ved sikte på å forbedre nivået på 
sertifiseringstjenester for disse innretningene,

d) anbydere eller kandidater skal innen utløpet av fristen som 
er fastsatt for innlevering av anbud eller anmodninger om 
deltakelse, forplikte seg til å oversende de dokumenter, 
attester og deklarasjoner som er nevnt i artikkel 52 nr. 2 og 
3, artikkel 53 og artikkel 54 dersom disse ikke foreligger i 
elektronisk form.
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6. Følgende regler får anvendelse på overføring av 
anmodninger om deltakelse: 

a) anmodninger om deltakelse i framgangsmåter ved tildeling 
av kontrakter kan framsettes skriftlig eller per telefon,

b) dersom anmodningen om deltakelse skjer per telefon, skal 
det sendes en skriftlig bekreftelse før utløpet av fristen som 
er fastsatt for mottak,

c) oppdragsgivere kan kreve at anmodninger om deltakelse 
framsatt per telefaks skal bekreftes per post eller med 
elektroniske midler, dersom dette er nødvendig som rettslig 
bevis. Ethvert slikt krav, sammen med fristen for innsending 
av bekreftelse per post eller med elektroniske midler, må 
være fastsatt av oppdragsgiveren i kunngjøringen som 
brukes til å utlyse konkurranse, eller i innbydelsen nevnt i 
artikkel 47 nr. 5.

Artikkel 49

Underretning av kvalifikasjonssøkere, kandidater og 
anbydere

1. Oppdragsgivere skal snarest mulig underrette berørte 
markedsdeltakere om beslutninger som treffes vedrørende 
inngåelse av en rammeavtale, tildeling av en kontrakt 
eller adgang til en dynamisk innkjøpsordning, herunder 
en begrunnelse for enhver beslutning om ikke å inngå en 
rammeavtale eller tildele en kontrakt som det er utlyst 
konkurranse om, eller om å gjenoppta framgangsmåten eller 
ikke innføre en dynamisk innkjøpsordning; disse opplysningene 
skal gis skriftlig dersom oppdragsgiverne anmodes om det.

2. Oppdragsgiverne skal på anmodning fra den berørte part 
snarest mulig underrette:

– enhver avvist kandidat om grunnene for avslaget av 
søknaden,

– enhver avvist anbyder om grunnene for avvisningen av 
anbudet, herunder i tilfeller som nevnt i artikkel 34 nr. 4 og 
5, grunnene for beslutningen om manglende samsvar eller 
beslutningen om at arbeidene, varene eller tjenestene ikke 
oppfyller ytelses- eller funksjonskravene,

– enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud, om 
egenskapene og de relative fordelene ved det valgte 
anbudet samt navnet på antatt anbyder, eller på partene i 
rammeavtalen.

Tiden det tar å gjøre dette, skal ikke under noen omstendighet 
overstige 15 dager fra mottak av den skriftlige anmodningen.

Oppdragsgivere kan imidlertid beslutte å holde tilbake visse 
opplysninger som nevnt i nr. 1, om kontraktstildelingen, 
inngåelse av en rammeavtale, eller adgang til en dynamisk 
innkjøpsordning, dersom frigivelse av slike opplysninger 
ville være til hinder for håndheving av loven eller på annen 

måte være i strid med allmennhetens interesse, til skade 
for bestemte offentlige eller private markedsdeltakeres 
rettslige forretningsinteresser, herunder interessene til 
markedsdeltakeren som er tildelt kontrakten, eller til hinder for 
rettferdig konkurranse mellom markedsdeltakere.

3. Oppdragsgivere som oppretter og forvalter en 
kvalifikasjonsordning, skal innen seks måneder underrette 
søkerne om de er funnet kvalifisert.

Dersom avgjørelsen vil ta lengre tid enn fire måneder fra en 
søknad foreligger, skal oppdragsgiveren innen to måneder etter 
at søknad forligger, underrette søkeren om årsaken til at fristen 
forlenges, og oppgi når søknaden vil bli innvilget eller avvist.

4. Søkere som ikke blir funnet kvalifisert, skal underrettes 
om denne avgjørelsen og om grunnene for avslaget snarest 
mulig, og under ingen omstendighet senere enn 15 dager etter 
datoen for avgjørelsen. Begrunnelsen skal være basert på 
kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 53 nr. 2.

5. Oppdragsgivere som oppretter og forvalter en 
kvalifikasjonsordning, kan oppheve en markedsdeltakers 
kvalifikasjon bare av årsaker som bygger på 
kvalifikasjonskriteriene nevnt i artikkel 53 nr. 2. Planer om 
å oppheve kvalifikasjonen skal meldes markedsdeltakeren 
skriftlig på forhånd, minst 15 dager før datoen da kvalifikasjonen 
skal oppheves, sammen med begrunnelsen for dette.

Artikkel 50

Opplysninger som skal oppbevares vedrørende tildelinger

1. Oppdragsgivere skal oppbevare relevante opplysninger 
om hver kontrakt, slik at de senere kan begrunne avgjørelser 
om:

a) kvalifikasjon og utvelging av markedsdeltakere samt 
tildeling av kontrakter,

b) bruk av framgangsmåter uten utlysing av konkurranse på 
forhånd i samsvar med artikkel 40 nr. 3,

c) ikke å anvende kapittel III-VI i denne avdeling i henhold 
til unntakene fastsatt i kapittel II i avdeling I og kapittel II 
i denne avdeling.

Oppdragsgivere skal treffe hensiktsmessige tiltak for 
å dokumentere forløpet av tildelinger som gjennomføres 
elektronisk.

2. Opplysningene skal oppbevares i minst fire år etter 
datoen da kontrakten ble tildelt, slik at oppdragsgiveren i dette 
tidsrommet kan gi Kommisjonen de nødvendige opplysninger 
dersom den anmoder om det.
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KAPITTEL VII

Framgangsmåtens forløp

Artikkel 51

Alminnelige bestemmelser

1. Ved utvelging av deltakere i framgangsmåter ved tildeling 
av kontrakter:

a) skal oppdragsgivere som har fastsatt regler og kriterier for 
utelukking av anbydere eller kandidater i samsvar med 
artikkel 54 nr. 1, 2 eller 4, utelukke markedsdeltakere som 
oppfyller slike regler og kriterier,

b) skal oppdragsgivere velge anbydere og kandidater i 
samsvar med objektive regler og kriterier fastsatt i henhold 
til artikkel 54,

c) skal oppdragsgivere ved begrensede anbudskonkurranser 
og ved kjøp etter forhandling etter utlysing av konkurranse 
på forhånd, der det er relevant og i samsvar med artikkel 54 
begrense antallet kandidater som velges i henhold til 
bokstav a) og b).

2. Dersom konkurranse blir utlyst i form av en kunngjøring 
av at det finnes en kvalifikasjonsordning, og med sikte på å 
velge deltakere i framgangsmåter ved tildeling av bestemte 
kontrakter som er gjenstand for utlysningen av konkurranse, 
skal oppdragsgivere:

a) kvalifisere markedsdeltakere i samsvar med bestemmelsene 
i artikkel 53,

b) anvende bestemmelsene i nr. 1 som er relevante for 
begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling, 
på slike kvalifiserte markedsdeltakere.

3. Oppdragsgivere skal kontrollere at anbudene som 
innleveres av utvalgte anbydere, er i samsvar med de regler og 
krav som får anvendelse på anbydere, og tildele kontrakten på 
grunnlag av kriteriene fastsatt i artikkel 55 og 57.

Avsnitt  1

Kvalifikasjon og kvalitativ utvelging

Artikkel 52

Gjensidig godkjenning med hensyn til administrative, 
tekniske eller økonomiske vilkår samt attester, prøvinger 

og dokumentasjon

1. Når de velger deltakere i forbindelse med en begrenset 
anbudskonkurranse eller kjøp etter forhandling, skal 
oppdragsgivere når de avgjør spørsmålet om kvalifikasjon 
eller ved ajourføring av kriterier og regler, ikke

a) pålegge noen markedsdeltakere administrative, tekniske 
eller finansielle vilkår som de ikke ville pålagt andre,

b) kreve prøvinger eller bevis som allerede dekkes av 
tilgjengelig dokumentasjon.

2. Dersom oppdragsgivere krever at det framlegges 
attester utstedt av uavhengige organer som bekreftelse på at 
markedsdeltakeren overholder visse kvalitetssikringsstandarder, 
skal de vise til kvalitetssikringssystemer som bygger på 
relevante serier av europeiske standarder, godkjent av organer 
som oppfyller de europeiske standarder for attestering.

Oppdragsgivere skal godta likeverdige attester fra organer 
som er etablert i andre medlemsstater. De skal også godta 
annen dokumentasjon på likeverdige kvalitetssikringstiltak fra 
markedsdeltakere.

3. I forbindelse med bygge- og anleggskontrakter og 
tjenestekontrakter, og bare der dette er hensiktsmessig, 
kan oppdragsgivere for å kontrollere markedsdeltakerens 
tekniske evne kreve en angivelse av de miljøstyringstiltak 
som markedsdeltakeren vil kunne anvende ved gjennomføring 
av kontrakten. Dersom oppdragsgivere i slike tilfeller krever 
at det framlegges attester utstedt av uavhengige organer 
som bekreftelse på at markedsdeltakeren overholder 
visse miljøstyringsstandarder, skal de vise til EMAS eller 
miljøstyringsstandarder som bygger på relevante europeiske 
eller internasjonale standarder som attesteres av organer som 
overholder Fellesskapets regelverk eller relevante europeiske 
eller internasjonale standarder for attestering.

Oppdragsgivere skal godta likeverdige attester fra organer 
som er etablert i andre medlemsstater. De skal også godta 
annen dokumentasjon på likeverdige miljøstyringstiltak fra 
markedsdeltakere.

Artikkel 53

Kvalifikasjonsordninger

1. Oppdragsgivere som ønsker det, kan opprette og forvalte 
en kvalifikasjonsordning for markedsdeltakere.

Oppdragsgivere som oppretter eller forvalter en 
kvalifikasjonsordning, skal sikre at markedsdeltakere til enhver 
tid kan søke om kvalifikasjon.

2. Ordningen omhandlet i nr. 1 kan omfatte flere 
kvalifikasjonstrinn.

Den skal forvaltes på grunnlag av objektive kriterier og regler 
for kvalifikasjon som skal fastsettes av oppdragsgiveren.

Dersom disse kriteriene og reglene omfatter tekniske 
spesifikasjoner, får artikkel 34 anvendelse. Kriteriene og 
reglene kan ajourføres ved behov.

3. Kriteriene og reglene for kvalifikasjon nevnt i nr. 2 kan 
omfatte utelukkingskriteriene oppført i artikkel 45 i direktiv 
2004/18/EF på de vilkår og betingelser som er fastsatt der.
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Dersom oppdragsgiveren er en offentlig oppdragsgiver som 
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), skal disse kriteriene og 
reglene omfatte utelukkingskriteriene oppført i artikkel 45 nr. 1 
i direktiv 2004/18/EF.

4. Dersom kriteriene og reglene for kvalifikasjon nevnt i nr. 2 
omfatter krav vedrørende markedsdeltakerens økonomiske og 
finansielle evne, kan denne om nødvendig basere seg på andre 
foretaks kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av deres 
forbindelse. I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere 
overfor oppdragsgiveren at den vil ha rådighet over disse 
ressursene i hele kvalifikasjonsordningens gyldighetstid, for 
eksempel ved å framlegge en forpliktelseserklæring om dette 
fra disse foretakene.

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 
nevnt i artikkel 11 basere seg på kapasiteten til deltakere i 
gruppen eller til andre foretak.

5. Dersom kriteriene og reglene for kvalifikasjon nevnt i nr. 2 
omfatter krav vedrørende markedsdeltakerens tekniske og/eller 
yrkesmessige evne, kan sistnevnte om nødvendig basere seg 
på andre foretaks kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av 
deres forbindelse. I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere 
overfor oppdragsgiveren at den vil ha rådighet over disse 
ressursene i hele kvalifikasjonsordningens gyldighetstid, for 
eksempel ved å framlegge en forpliktelseserklæring om dette 
fra disse foretakene.

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 
nevnt i artikkel 11 basere seg på kapasiteten til deltakere i 
gruppen eller til andre foretak.

6. Kriteriene og reglene for kvalifikasjon nevnt i nr. 2 
skal gjøres tilgjengelig for markedsdeltakerne på anmodning. 
Enhver ajourføring av disse kriteriene og reglene skal meddeles 
berørte markedsdeltakere.

Dersom en oppdragsgiver mener at visse andre oppdragsgivere 
eller organer har en kvalifikasjonsordning som oppfyller dens 
krav, skal den oversende berørte markedsdeltakere navnene på 
disse oppdragsgiverne eller organene.

7. Det skal føres et skriftlig register over kvalifiserte 
markedsdeltakere; det kan inndeles i kategorier etter typen 
kontrakt kvalifikasjonen gjelder. 

8. Dersom oppdragsgivere oppretter eller forvalter en 
kvalifikasjonsordning, skal de særlig overholde bestemmelsene 
i artikkel 41 nr. 3 om kunngjøringer av at det finnes 
en kvalifikasjonsordning, i artikkel 49 nr. 3, 4 og 5 om 
opplysninger som skal gis til markedsdeltakere som har søkt 
om kvalifikasjon, i artikkel 51 nr. 2 om valg av deltakere når 

en konkurranse blir utlyst i form av en kunngjøring av at det 
finnes en kvalifikasjonsordning, og i artikkel 52 om gjensidig 
anerkjennelse med hensyn til administrative, tekniske eller 
økonomiske vilkår samt attester, prøver og dokumentasjon.

9. Dersom konkurranse blir utlyst i form av en kunngjøring 
av at det finnes en kvalifikasjonsordning, skal anbydere i 
en begrenset anbudskonkurranse eller deltakere i kjøp etter 
forhandling velges blant kvalifiserte kandidater i samsvar med 
en slik ordning.

Artikkel 54

Kriterier for kvalitativ utvelging

1. Oppdragsgivere som fastsetter utvelgingskriterier i 
en åpen anbudskonkurranse, skal gjøre det i samsvar med 
objektive regler og kriterier som er tilgjengelige for berørte 
markedsdeltakere.

2. Oppdragsgivere som velger kandidater til begrensede 
anbudskonkurranser eller kjøp etter forhandling, skal gjøre det 
i samsvar med objektive kriterier og regler som de har fastsatt, 
og som er tilgjengelige for berørte markedsdeltakere.

3. Ved begrensede anbudskonkurranser eller kjøp etter 
forhandling kan kriteriene bygge på det objektive behovet 
oppdragsgiveren har for å redusere antallet kandidater til et 
nivå som er rimelig ut fra behovet for å avveie de spesielle 
forhold i forbindelse med framgangsmåten ved tildeling av 
kontrakten mot de ressurser som kreves for å gjennomføre den. 
Antallet kandidater skal imidlertid stå i forhold til behovet for 
å sikre tilstrekkelig konkurranse.

4. Kriteriene nevnt i nr. 1 og 2 kan omfatte 
utelukkingskriteriene oppført i artikkel 45 i direktiv 2004/18/
EF på de vilkår og betingelser som er fastsatt der.

Dersom oppdragsgiveren er en offentlig oppdragsgiver som 
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav a), skal kriteriene og reglene 
nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel omfatte utelukkingskriteriene 
oppført i artikkel 45 nr. 1 i direktiv 2004/18/EF.

5. Dersom kriteriene nevnt i nr. 1 og 2 omfatter krav 
vedrørende markedsdeltakeren økonomiske og finansielle 
evne, kan denne om nødvendig basere seg på andre foretaks 
kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av deres forbindelse. 
I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere overfor 
oppdragsgiveren at den vil ha rådighet over disse ressursene, 
for eksempel ved å framlegge en forpliktelseserklæring om 
dette fra disse foretakene.

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 
nevnt i artikkel 11 basere seg på kapasiteten til deltakere i 
gruppen eller til andre foretak.
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6. Dersom kriteriene nevnt i nr. 1 og 2 omfatter krav 
vedrørende markedsdeltakerens tekniske og/eller yrkesmessige 
evne, kan sistnevnte om nødvendig basere seg på andre foretaks 
kapasitet, uavhengig av den rettslige arten av deres forbindelse. 
I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere overfor 
oppdragsgiveren at den vil ha rådighet over disse ressursene 
for å gjennomføre kontrakten, for eksempel ved å framlegge 
en forpliktelseserklæring fra disse foretakene om å stille de 
nødvendige ressurser til rådighet for markedsdeltakeren.

På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 
nevnt i artikkel 11 basere seg på kapasiteten til deltakere i 
gruppen eller til andre foretak.

Avsnitt  2

Tildeling av kontrakter

Artikkel 55

Kontraktstildelingskriterier

1. Med forbehold for nasjonale lover og forskrifter om 
vederlag for visse tjenester skal kriteriene som oppdragsgivere 
bygger tildelingen av kontrakter på:

a) dersom kontrakten tildeles på grunnlag av det økonomisk 
mest fordelaktige anbud fra oppdragsgiverens synspunkt, 
være ulike kriterier knyttet til den aktuelle kontraktens 
gjenstand, for eksempel leverings- eller fullføringsdato, 
driftskostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiske og 
funksjonelle egenskaper, miljøegenskaper, teknisk verdi, 
service og faglig bistand, forpliktelser med hensyn til deler, 
leveringssikkerhet og pris, eller

b) bare være laveste pris.

2. Med forbehold for bestemmelsene i tredje ledd skal 
oppdragsgivere i tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav a) angi den 
relative vektingen den gir hvert av kriteriene som er valgt for å 
avgjøre hvilket anbud som er økonomisk mest fordelaktig.

Denne vektingen kan uttrykkes i form av et område med en 
hensiktsmessig største tillatte spredning.

Dersom oppdragsgiveren mener at det av påviselige grunner 
ikke er mulig å foreta en vekting, skal vedkommende angi 
kriteriene i prioritert rekkefølge med det viktigste først.

Den relative vektingen eller prioriterte rekkefølgen skal angis, 
etter hva som er hensiktsmessig, i kunngjøringen som brukes 
til å utlyse konkurranse, i innbydelsen til å bekrefte interesse 
nevnt i artikkel 47 nr. 5, i innbydelsen til å innlevere anbud 
eller forhandle, eller i anbudsgrunnlaget.

Artikkel 56

Bruk av elektroniske auksjoner

1. Medlemsstatene kan tillate at oppdragsgivere 
gjennomfører elektroniske auksjoner.

2. Ved åpne eller begrensede anbudskonkurranser eller 
ved kjøp etter forhandling med utlysing av konkurranse på 
forhånd kan oppdragsgivere beslutte at det før en kontrakt 
skal tildeles, skal avholdes en elektronisk auksjon der 
kontraktsspesifikasjonene kan fastsettes nøyaktig.

Under de samme omstendigheter kan det avholdes en elektronisk 
auksjon ved utlysning av konkurranse om kontrakter som skal 
tildeles innenfor rammen av den dynamiske innkjøpsordningen 
som er nevnt i artikkel 15.

Den elektroniske auksjonen skal baseres:

a) enten utelukkende på pris, dersom kontrakten tildeles til 
laveste pris,

b) eller på priser og/eller de nye verdiene av de elementer 
i anbudene som er angitt i anbudsgrunnlaget, dersom 
kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige anbud.

3. Oppdragsgivere som beslutter å avholde elektroniske 
auksjoner, skal angi dette i kunngjøringen som utlyser 
anbudskonkurransen.

Anbudsgrunnlaget skal blant annet inneholde følgende 
opplysninger:

a) elementer hvis verdier vil være gjenstand for elektronisk 
auksjon, forutsatt at disse elementene kan kvantifiseres og 
uttrykkes i tall eller prosenter,

b) eventuelle begrensninger i verdiene som kan framlegges, 
slik de framgår av spesifikasjonene vedrørende kontraktens 
gjenstand,

c) de opplysninger som vil bli gjort tilgjengelig for anbydere 
under den elektroniske auksjonen, og når dette eventuelt 
vil skje,

d) relevante opplysninger om gjennomføringen av den 
elektroniske auksjonen,

e) vilkår for anbydernes budgivning, og særlig hvilke minste 
forskjeller som eventuelt kreves i budgivningen,

f) relevante opplysninger om det elektroniske utstyret som 
brukes, samt virkemåte og tekniske spesifikasjoner for 
tilkoplingen.

4. Før oppdragsgivere avholder den elektroniske auksjonen, 
skal de foreta en fullstendig innledende vurdering av anbudene 
i samsvar med tildelingskriteriet/-kriteriene som er fastsatt, 
samt den fastsatte vektingen av dem.
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Alle anbydere som har innlevert gyldige anbud, skal samtidig 
innbys elektronisk til å sende inn nye priser og/eller nye verdier; 
innbydelsen skal inneholde alle relevante opplysninger for 
individuell tilkopling til det elektroniske utstyr som benyttes, 
og det skal angis hvilken dato og hvilket klokkeslett den 
elektroniske auksjonen vil starte. Den elektroniske auksjonen 
kan finne sted i flere påfølgende trinn. Den elektroniske 
auksjonen kan ikke starte tidligere enn to virkedager etter 
datoen da innbydelsene sendes ut.

5. Dersom kontrakten skal tildeles på grunnlag av det 
økonomisk mest fordelaktige anbud, skal innbydelsen ledsages 
av resultatet av en fullstendig vurdering av den relevante 
anbyderen, utført i samsvar med vektingen fastsatt i artikkel 55 
nr. 2.

Innbydelsen skal også angi den matematiske formelen som 
anvendes i den elektroniske auksjonen for å bestemme 
automatisk rangering på grunnlag av nye priser og/eller nye 
verdier som inngis. Denne formelen skal omfatte vektingen 
av alle de fastsatte kriteriene for å avgjøre hva som er det 
økonomisk mest fordelaktige anbud, som angitt i kunngjøringen 
som brukes til å utlyse konkurranse eller i anbudsgrunnlaget; 
eventuelle rammer skal for dette formål på forhånd reduseres 
til en bestemt verdi.

Dersom alternative anbud tillates, skal det angis en egen 
formel for hvert alternative anbud.

6. På hvert trinn i en elektronisk auksjon skal oppdragsgivere 
umiddelbart gi alle anbydere tilstrekkelig informasjon til at de 
til enhver tid kan få kjennskap til sine respektive rangeringer. 
De kan også gi andre opplysninger vedrørende framlagte priser 
eller verdier, forutsatt at dette er angitt i anbudsgrunnlaget. 
De kan også når som helst kunngjøre antallet deltakere på 
det aktuelle trinn i auksjonen. De skal imidlertid ikke under 
noen omstendighet røpe anbydernes identitet på noe trinn i en 
elektronisk auksjon.

7. Oppdragsgivere skal lukke en elektronisk auksjon på én 
eller flere av følgende måter:

a) i innbydelsen til å delta i auksjonen angir de den dato og 
det klokkeslett som er fastsatt på forhånd,

b) når de ikke lenger mottar nye priser eller nye verdier 
som oppfyller kravene til minste forskjeller. I så fall skal 
oppdragsgivere angi i innbydelsen til å delta i auksjonen 
hvilken frist de gir fra de mottar siste inngivelse og til de 
lukker den elektroniske auksjonen,

c) når det antall trinn i auksjonen som er fastsatt i innbydelsen 
til å delta, er fullført.

Når oppdragsgivere har besluttet å lukke en elektronisk 
auksjon i samsvar med bokstav c), eventuelt i kombinasjon 
med ordningen fastsatt i bokstav b), skal tidsplanen for hvert 
trinn i auksjonen angis i innbydelsen til å delta i auksjonen.

8. Etter å ha lukket den elektroniske auksjonen skal 
oppdragsgivere tildele kontrakten i samsvar med artikkel 55 
på grunnlag av resultatene av den elektroniske auksjonen.

9. Oppdragsgivere må ikke misbruke elektroniske auksjoner 
eller anvende dem på en måte som hindrer, begrenser eller vrir 
konkurransen, eller endrer kontraktens gjenstand som definert 
i kunngjøringen som brukes til å utlyse konkurranse, og i 
anbudsgrunnlaget.

Artikkel 57

Unormalt lave anbud

1. Dersom anbud for en bestemt kontrakt virker unormalt 
lave i forhold til varene, bygge- og anleggsarbeidene eller 
tjenestene, skal oppdragsgiveren før disse anbudene avvises, 
skriftlig anmode om de opplysninger om det aktuelle anbuds 
sammensetning som den anser relevante.

Disse opplysningene kan særlig omhandle:

a) besparelser ved produksjonsprosessen, tjenestene som ytes 
og byggemetoden,

b) de valgte tekniske løsninger og/eller eventuelle særlig 
gunstige vilkår som anbyderen har til rådighet for å levere 
varene, yte tjenestene eller utføre arbeidet,

c) den nyskapende karakter ved varene, tjenestene eller 
arbeidet som er foreslått av anbyderen,

d) overholdelse av bestemmelser om vern av arbeidstakere og 
arbeidsvilkår som gjelder på stedet der arbeidet, tjenesten 
eller leveringen skal finne sted,

e) anbyderens mulighet til å få statsstøtte.

2.  Oppdragsgiveren skal i samråd med anbyderen 
kontrollere denne sammensetningen, samtidig som det tas 
hensyn til begrunnelsene som er gitt.

3. Dersom en oppdragsgiver fastslår at et anbud er unormalt 
lavt fordi anbyderen har mottatt statsstøtte, kan anbudet 
avvises på det grunnlaget alene bare etter samråd med 
anbyderen, og dersom anbyderen innen en tilstrekkelig frist 
som oppdragsgiver fastsetter, ikke kan godtgjøre at den 
aktuelle støtten er gitt på lovlig vis. Oppdragsgivere som 
avviser et anbud under slike omstendigheter, skal underrette 
Kommisjonen om dette.
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Avsnitt 3

Anbud som omfatter varer med opprinnelse i tredjestater, og 
forbindelser med disse statene

Artikkel 58

Anbud som omfatter varer med opprinnelse i tredjestater

1. Denne artikkel får anvendelse på anbud som omfatter 
varer med opprinnelse i tredjestater, når Fellesskapet verken 
multilateralt eller bilateralt har inngått en avtale med disse 
tredjestatene som sikrer foretak i Fellesskapet tilsvarende 
og faktisk adgang til deres markeder. Den berører ikke 
Fellesskapets eller medlemsstatenes forpliktelser overfor 
tredjestater.

2. Ethvert anbud som inngis med sikte på tildeling av 
en varekontrakt, kan avvises dersom andelen av varer med 
opprinnelse i tredjestater, fastsatt i samsvar med rådsforordning 
(EØF) nr. 2913/92 av 12. oktober 1992 om innføring av 
Fellesskapets tollkodeks(1), overstiger 50 % av den samlede 
verdi av varene som inngår i anbudet. I denne artikkel anses 
programvare brukt i telenettutstyr, som varer.

3. Med forbehold for annet ledd skal anbud som ikke kan 
avvises i henhold til nr. 2, foretrekkes i tilfeller der to eller 
flere anbud er likeverdige ut fra tildelingskriteriene definert i 
artikkel 55. I denne artikkel regnes anbud som likeverdige med 
hensyn til pris dersom prisforskjellen ikke overstiger 3 %.

Et anbud skal likevel ikke foretrekkes foran et annet i henhold 
til første ledd dersom dette ville tvinge oppdragsgiveren å 
erverve utstyr som har andre tekniske egenskaper enn det utstyr 
som allerede finnes, noe som ville medføre inkompatibilitet 
eller tekniske vansker ved drift eller vedlikehold, eller føre til 
uforholdsmessige kostnader.

4. Ved anvendelse av denne artikkel for å bestemme andelen 
av varer med opprinnelse i tredjestater, som nevnt i nr. 2, skal 
tredjestater som omfattes av bestemmelsene i dette direktiv 
i henhold til en rådsbeslutning i samsvar med nr. 1, ikke 
medregnes.

5. Kommisjonen skal framlegge en årlig rapport for Rådet, 
første gang i annen halvdel av første år etter dette direktivs 
ikrafttredelse, om framdriften i multilaterale og bilaterale 
forhandlinger om adgang for foretak i Fellesskapet til markeder  
 
 

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. Forordningen sist endret ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2700/2000 (EFT L 311 av 
12.12.2000, s. 17).

i tredjestater på de områder som omfattes av dette direktiv, om 
de resultater som er oppnådd i slike forhandlinger, og om den 
praktiske gjennomføring av alle inngåtte avtaler.

Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter 
forslag fra Kommisjonen, kan på denne bakgrunn endre 
bestemmelsene i denne artikkel.

Artikkel 59

Forbindelser med tredjestater med hensyn til bygge- og 
anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom 
deres foretak støter på og innrapporter generelle vanskeligheter 
av faktisk eller juridisk art, i forbindelse med tildeling av 
tjenestekontrakter i tredjestater.

2. Kommisjonen skal framlegge en rapport for Rådet innen 
31. desember 2005, og deretter regelmessig, om adgangen til 
tjenestekontrakter i tredjestater og framdriften i forhandlingene 
om dette med disse statene, særlig innenfor rammen av WTO.

3. Kommisjonen skal ved henvendelser til den berørte 
tredjestat forsøke å løse eventuelle problemer dersom den 
enten på grunnlag av rapportene nevnt i nr. 2 eller på grunnlag 
av andre opplysninger fastslår at en tredjestat ved tildeling av 
tjenestekontrakter:

a) ikke gir foretak i Fellesskapet faktisk adgang tilsvarende 
den som Fellesskapet gir foretak fra denne tredjestaten, 
eller

b) ikke lar foretak i Fellesskapet ta del i nasjonal behandling 
eller gir dem de samme muligheter til å konkurrere som 
nasjonale foretak, eller

c) gir foretak fra andre tredjestater gunstigere behandling enn 
foretak i Fellesskapet.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
dersom deres foretak støter på og innrapporterer generelle 
vanskeligheter av faktisk eller juridisk art i forbindelse med 
tildeling av kontrakter i tredjestater, og som skyldes manglende 
overholdelse av de internasjonale arbeidsrettsbestemmelser 
oppført i vedlegg XXIII.

5. På de vilkår som er nevnt i nr. 3 og 4 kan Kommisjonen til 
enhver tid foreslå at Rådet skal treffe beslutning om å innstille 
eller begrense, i et tidsrom som fastsettes i beslutningen, 
tildelingen av tjenestekontrakter til:

a) foretak underlagt vedkommende tredjestats lovgivning,



25.6.2009 Nr. 34/385EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) foretak tilknyttet foretak omhandlet i bokstav a) som har 
sitt forretningskontor i Fellesskapet, men som ikke har 
direkte og faktisk tilknytning til en medlemsstats økonomi,

c) foretak som innleverer anbud som har som gjenstand 
tjenester med opprinnelse i vedkommende tredjestat.

Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall så raskt 
som mulig.

Kommisjonen kan foreslå disse tiltakene på eget initiativ eller 
på anmodning fra en medlemsstat.

6. Denne artikkel berører ikke Fellesskapets forpliktelser 
overfor tredjestater som følger av internasjonale avtaler om 
offentlige innkjøp, særlig innenfor rammen av WTO.

AVDELING III

REGLER FOR PROSJEKTKONKURRANSER PÅ TJENESTEOMRÅDET

Artikkel 60

Alminnelig bestemmelse

1. Reglene for arrangering av en prosjektkonkurranse skal 
være i samsvar med nr. 2 i denne artikkel og med artikkel 61 
og artikkel 63 –66, og skal stilles til rådighet for dem som er 
interessert i å delta i konkurransen.

2. Adgangen til å delta i prosjektkonkurranser skal ikke 
begrenses:

a) med henvisning til en medlemsstats territorium eller en del 
av dette,

b) med den begrunnelse at deltakerne i henhold til lovgivningen 
til den medlemsstat der konkurransen arrangeres, skal være 
enten fysiske eller juridiske personer.

Artikkel 61

Terskelverdier

1. Denne avdeling får anvendelse på prosjektkonkurranser 
arrangert som ledd i en framgangsmåte ved tildeling av en 
tjenestekontrakt med en anslått verdi, eksklusive merverdiavgift, 
på minst 499 000 euro.

I dette nummer menes med «terskelverdi» anslått verdi 
eksklusive merverdiavgift av tjenestekontrakten, herunder 
eventuelle premier og/eller betalinger til deltakerne.

2. Denne avdeling får anvendelse på alle prosjektkonkurranser 
der konkurransepremier og betalinger til deltakerne utgjør et 
samlet beløp på minst 499 000 euro.

I dette nummer menes med «terskelverdi», den samlede verdien 
av premier og betalinger, herunder anslått verdi eksklusive 
merverdiavgift av tjenestekontrakten som senere kan inngås 
i henhold til artikkel 40 nr. 3, dersom oppdragsgiveren 
ikke utelukker en slik tildeling i kunngjøringen av 
prosjektkonkurransen.

Artikkel 62

Prosjektkonkurranser som ikke omfattes av direktivet

Denne avdeling får ikke anvendelse på:

1. konkurranser som arrangeres i tilsvarende tilfeller som dem 
som er nevnt i artikkel 20, 21 og 22 for tjenestekontrakter,

2. prosjektkonkurranser som arrangeres med sikte på utøvelse 
i den berørte medlemsstat av en virksomhet som det er 
fastslått ved et kommisjonsvedtak at artikkel 30 nr. 1 får 
anvendelse på, eller som nevnte nummer får anvendelse 
på i henhold til nevnte artikkel nr. 4 annet eller tredje ledd 
eller nr. 5 fjerde ledd.

Artikkel 63

Regler for offentliggjøring og innsyn

1. Oppdragsgivere som ønsker å arrangere en 
prosjektkonkurranse, skal utlyse den ved hjelp av en 
kunngjøring av konkurranse. Oppdragsgivere som har 
arrangert en prosjektkonkurranse, skal gjøre resultatet kjent 
ved hjelp av en kunngjøring. Utlysingen av konkurranse 
skal inneholde opplysningene nevnt i vedlegg XVIII, og 
kunngjøringen av resultatene av prosjektkonkurransen skal 
inneholde opplysningene nevnt i vedlegg XIX i samme 
format som standardskjemaene vedtatt av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2.

Kunngjøringen av resultatene av en prosjektkonkurranse 
skal oversendes Kommisjonen innen to måneder etter at 
konkurransen er avsluttet, og på de vilkår som fastsettes av 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2. I 
den forbindelse skal Kommisjonen respektere den fortrolige 
forretningsmessige karakter som oppdragsgivere kan vise til 
når de gir slike opplysninger, vedrørende markedsdeltakeres 
identitet og priser som tilbys.

2. Artikkel 44 nr. 2-8 får også anvendelse på kunngjøringer 
som gjelder prosjektkonkurranser.

Artikkel 64

Kommunikasjonsmidler

1. Artikkel 48 nr. 1, 2 og 4 får anvendelse på all 
kommunikasjon i forbindelse med konkurranser.
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2. Oversending, utveksling og lagring av opplysninger skal 
skje på en måte som sikrer at integriteten og fortroligheten 
ivaretas for alle opplysninger som oversendes av deltakerne i 
en konkurranse, og at juryen bare får kjennskap til innholdet 
i planer og prosjekter etter at fristen som er fastsatt for 
inngivelse av disse, har utløpt.

3. Følgende regler får anvendelse på innretninger for 
elektronisk mottak av planer og prosjekter:

a) opplysninger om spesifikasjonene som er nødvendige for 
elektronisk framlegging av planer og prosjekter, herunder 
kryptering, skal være tilgjengelige for de berørte parter. I 
tillegg skal innretninger for elektronisk mottak av planer 
og prosjekter være i samsvar med kravene i vedlegg XXIV,

b) medlemsstatene kan innføre eller opprettholde frivillige 
akkrediteringsordninger med sikte på å øke nivået for 
sertifiseringstjenester som ytes for slike innretninger.

Artikkel 65

Regler for gjennomføring av prosjektkonkurranser, valg 
av deltakere og jury

1. Når de arrangerer prosjektkonkurranser skal 
oppdragsgivere anvende framgangsmåter som er tilpasset 
bestemmelsene i dette direktiv.

2. Ved prosjektkonkurranser med et begrenset antall del-
takere, skal oppdragsgiverne fastsette klare og ikke-diskrimi-
nerende utvelgingskriterier. Under enhver omstendighet skal 

antallet kandidater som innbys til å delta, være tilstrekkelig til 
å sikre reell konkurranse.

3. Juryen skal utelukkende bestå av fysiske personer som er 
uavhengige av deltakerne i konkurransen. Dersom en bestemt 
faglig kvalifikasjon kreves av deltakerne i en konkurranse, skal 
minst en tredel av jurymedlemmene ha denne kvalifikasjonen 
eller en tilsvarende kvalifikasjon.

Artikkel 66

Juryens avgjørelser

1. Juryen skal være uavhengig i sine avgjørelser eller 
uttalelser.

2. Den skal undersøke planer og prosjekter som framlegges 
anonymt av kandidatene, og utelukkende på grunnlag av 
kriteriene angitt i konkurransekunngjøringen.

3. Den skal føre opp sin rangering av prosjektene i en 
rapport, undertegnet av jurymedlemmene, ut fra hvert enkelt 
prosjekts kvaliteter, sammen med merknader og eventuelle 
punkter som bør klarlegges.

4. Anonymiteten skal overholdes fram til juryen har avgitt 
sin uttalelse eller fattet sin avgjørelse.

5. Kandidatene kan om nødvendig innbys til å svare på 
spørsmål som juryen har anført i protokollen, for å klarlegge 
aspekter ved prosjektene.

6. Det skal føres fullstendig protokoll over dialogen mellom 
jurymedlemmene og kandidatene.

AVDELING IV

STATISTISKE FORPLIKTELSER, GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 67

Statistiske forpliktelser

1. Medlemsstatene skal påse at Kommisjonen hvert år 
etter nærmere regler som skal fastsettes etter framgangsmåten 
i artikkel 68 nr. 2, mottar en statistisk rapport, inndelt etter 
medlemsstater og virksomhetskategorier nevnt i vedlegg I-X, 
om den samlede verdi av de tildelte kontrakter som ligger 
under terskelverdiene fastsatt i artikkel 16, men som ville ha 
vært omfattet av dette direktiv dersom det ikke hadde vært for 
disse terskelverdiene.

2. For kategoriene av virksomhet nevnt i vedlegg II, III, V, 
IX og X, skal medlemsstatene sikre at Kommisjonen mottar 
en statistisk rapport om tildelte kontrakter senest 31. oktober 
2004 for foregående år, og før 31. oktober hvert påfølgende år, 
etter nærmere regler som skal fastsettes etter framgangsmåten 
i artikkel 68 nr. 2. Den statistiske rapporten skal inneholde de 

opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at avtalen 
anvendes korrekt.

Opplysningene som kreves i henhold til første ledd, skal ikke 
omfatte opplysninger vedrørende kontrakter for forsknings- og 
utviklingstjenestene oppført i kategori 5 i vedlegg XVII A med 
CPV-posisjoner som tilsvarer CPC-referansenummer 7524, 
7525 og 7526, eller tjenestene som er oppført i vedlegg XVII B.

3. Gjennomføringsreglene i henhold til nr. 1 og 2 skal 
fastsettes slik at det sikres at:

a) mindre kontrakter ut fra et ønske om administrativ 
forenkling kan utelukkes, i den grad dette ikke bringer 
statistikkens anvendelighet i fare,

b) de oversendte opplysningene behandles fortrolig.
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Artikkel 68

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 
offentlige kontrakter nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 
71/306/EØF(1), heretter kalt «komiteen».

2. 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.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 69

Justering av terskelverdiene

1. Kommisjonen skal kontrollere terskelverdiene fastsatt 
i artikkel 16 annethvert år fra 30. april 2004, og skal om 
nødvendig med hensyn til annet ledd, justere dem etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 68 nr. 2.

Beregningen av disse terskelverdiene skal skje på grunnlag 
av gjennomsnittlig dagskurs for euro, uttrykt i SDR, i løpet 
av 24 måneder til og med siste dag i august umiddelbart før 
justeringen, med virkning fra 1. januar. Terskelverdier som 
justeres på denne måten, skal om nødvendig avrundes ned 
til nærmeste tusen euro for å sikre overholdelse av gjeldende 
terskelverdier som fastsatt i avtalen, uttrykt i SDR.

2. Samtidig med justeringen i henhold til nr. 1 skal 
Kommisjonen, etter framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2, tilpasse 
terskelverdiene fastsatt i artikkel 61 (prosjektkonkurranser) 
til de justerte terskelverdiene som får anvendelse på 
tjenestekontrakter.

Terskelverdiene som fastsettes i henhold til nr. 1 i de nasjonale 
valutaer i de medlemsstater som ikke deltar i Den monetære 
union, skal i prinsippet justeres annethvert år fra og med 
1. januar 2004. Beregningen av denne verdien skal skje på 
grunnlag av gjennomsnittlige dagskurser for disse valutaene, 
uttrykt i euro, i løpet av 24 måneder til og med siste dag i 
august umiddelbart før justeringen, med virkning fra 1. januar.

3. De justerte terskelverdier nevnt i nr. 1, tilsvarende verdier 
i de nasjonale valutaer og de tilpassede terskelverdier nevnt i 
nr. 2, skal offentliggjøres av Kommisjonen i Den europeiske 
unions tidende i begynnelsen av november etter justeringen.

(1) EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. Beslutningen endret ved beslutning 77/63/
EØF (EFT L 13 av 15.1.1977, s. 15).

Artikkel 70

Endringer

Kommisjonen kan, etter framgangsmåten i artikkel 68 nr. 2, 
endre:

a) listene over oppdragsgivere i vedlegg I-X, slik at de 
oppfyller kriteriene i artikkel 2 7,

b) framgangsmåtene for utarbeiding, overføring, mottak, 
oversettelse, innsamling og distribusjon av kunngjøringene 
nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63,

c) framgangsmåter for særlige henvisninger til bestemte 
plasseringer i CPV-nomenklaturen i kunngjøringene,

d) referansenumrene i nomenklaturen fastsatt i vedlegg XVII, 
i den grad dette ikke endrer direktivets materielle 
virkeområde, samt framgangsmåtene for henvisning i 
kunngjøringene til bestemte plasseringer i denne 
nomenklaturen innen tjenestekategoriene angitt i vedlegget,

e) referansenumrene i nomenklaturen fastsatt i vedlegg XII, 
i den grad dette ikke endrer direktivets materielle 
virkeområde, samt framgangsmåtene for henvisning 
til bestemte plasseringer i denne nomenklaturen i 
kunngjøringene, 

f) vedlegg XI,

g) bestemmelsene om overføring og offentliggjøring av 
opplysninger nevnt i vedlegg XX, på grunn av den tekniske 
utvikling eller av administrative hensyn,

h) bestemmelser om, og de tekniske egenskaper til, 
innretninger for elektronisk mottak nevnt i vedlegg XXIV 
bokstav a), f) og g),

i) ut fra et ønske om administrativ forenkling i henhold til 
artikkel 67 nr. 3, framgangsmåtene for bruk, utarbeiding, 
overføring, mottak, oversettelse, innsamling og distribusjon 
av de statistiske rapportene nevnt i artikkel 67 nr. 1 og 2,

j) tekniske bestemmelser om beregningsmetodene nevnt i 
artikkel 69 nr. 1 og nr. 2 annet ledd.

Artikkel 71

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 31. januar 2006 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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Medlemsstatene kan innvilge seg en ytterligere periode på 
inntil 35 måneder etter utløpet av fristen nevnt i første ledd, til 
gjennomføring av de bestemmelser som er nødvendige for å 
overholde artikkel 6 i dette direktiv.

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.

Bestemmelsene i artikkel 30 får anvendelse fra 30. april 2004.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 72

Overvåkingsordninger

Medlemsstatene skal i samsvar med rådsdirektiv 92/13/EØF 
av 25. februar 1992 om samordning av lover og forskrifter 
om anvendelsen av fellesskapsreglene på innkjøpsregler for 
oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og 
telekommunikasjon(1), sikre gjennomføring av dette direktiv 
ved hjelp av ordninger som er effektive, tilgjengelige og 
oversiktlige.

De kan derfor blant annet utpeke eller opprette et uavhengig 
organ.

(1) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
1994.

Artikkel 73

Oppheving

Direktiv 93/88/EØF oppheves, uten av medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for gjennomføring og 
anvendelse oppført i vedlegg XXV, berøres.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg XXVI.

Artikkel 74

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 75

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 31. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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VEDLEGG I

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDENE TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV GASS ELLER VARME

Belgia

— Distrigaz/NV Distrigaz.

— Lokale myndigheter eller sammenslutninger av lokale myndigheter, med hensyn til denne delen av deres 
virksomhet.

Danmark

— Foretak som distribuerer gass eller varme på grunnlag av en tillatelse i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning, se 
lovbekendtgørelse nr. 772 av 24. juli 2000.

— Foretak som transporterer naturgass på grunnlag av en tillatelse i henhold til § 10 i lov nr. 449 om naturgasforsyning 
av 31. mai 2000.

— Foretak som transporterer gass på grunnlag av tillatelse i henhold til bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg 
på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter av 13. mars 1974.

Tyskland

— Lokale myndigheter, offentligrettslige organer eller sammenslutninger av offentligrettslige organer eller 
statskontrollerte foretak som leverer gass eller varme til andre, eller som driver et allment forsyningsnett i henhold 
til artikkel 2 nr. 3 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av 24. april 1998, 
sist endret 10. november 2001.

Hellas

—	 «Δημόσια	 Επιχείρηση	 Αερίου	 (Δ.ΕΠ.Α.)	 Α.Ε.»,	 som	 transporterer	 og	 distribuerer	 gass	 i	 samsvar	 med	 lov	
nr. 2364/95, endret ved lov nr. 2528/97, 2593/98 og 2773/99.

Spania

— Enagas, S.A.

— Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

— Gasoducto Al Andalus, S.A.

— Gasoducto de Extremadura, S.A.

— Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

— Regasificadora del Noroeste, S.A.

— Sociedad de Gas de Euskadi, S.A.

— Transportista Regional de Gas, S.A.

— Unión Fenosa de Gas, S.A.

— Bilbogas, S.A.

— Compañía Española de Gas, S.A.

— Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

— Distribuidora Regional de Gas, S.A.

— Donostigas, S.A.

— Gas Alicante, S.A.
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— Gas Andalucía, S.A.

— Gas Aragón, S.A.

— Gas Asturias, S.A.

— Gas Castilla – La Mancha, S.A.

— Gas Directo, S.A.

— Gas Figueres, S.A.

— Gas Galicia SDG, S.A.

— Gas Hernani, S.A.

— Gas Natural de Cantabria, S.A.

— Gas Natural de Castilla y León, S.A.

— Gas Natural SDG, S.A.

— Gas Natural de Alava, S.A.

— Gas Natural de La Coruña, S.A.

— Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

— Gas Navarra, S.A.

— Gas Pasaia, S.A.

— Gas Rioja, S.A.

— Gas y Servicios Mérida, S.L.

— Gesa Gas, S.A.

— Meridional de Gas, S.A.U.

— Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

— Tolosa Gas, S.A.

Frankrike

— Société nationale des gaz du Sud-Ouest, som transporterer gass.

— Gaz de France, opprettet og drevet i henhold til loi n° 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz av 
8. april 1946, som endret.

— Foretak som distribuerer elektrisitet, nevnt i artikkel 23 i loi n° 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du 
gaz av 8. april 1946, som endret.

— Compagnie française du méthane, som transporterer gass.

— Lokale myndigheter eller sammenslutninger av lokale myndigheter som distribuerer varme.

Irland

— Bord Gáis Éireann

— Andre foretak som kan få tillatelse av Commission for Energy Regulation til å distribuere eller overføre naturgass 
i henhold til bestemmelsene i Gas Acts 1976 to 2002.

— Foretak som i henhold til Electricity Regulation Act 1999 har tillatelse til å distribuere varme som operatører av 
«Combined Heat and Power Plants».
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Italia

— SNAM Rete Gas s.p.a., SGM og EDISON T&S, som transporterer gass.

— Foretak som distribuerer gass i henhold til testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi 
da parte dei comuni e delle province, som godkjent ved kongelig anordning nr. 2578 av 15. oktober 1925 og 
presidentforordning nr. 902 av 4. oktober 1986.

— Foretak som distribuerer varme til offentligheten som nevnt i artikkel 10 i lov nr. 308 av 29. mai 1982 — Norme sul 
contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’esercizio di centrali elettriche 
alimentate con combustibili dagli idrocarburi.

— Lokale myndigheter eller sammenslutninger av lokale myndigheter som distribuerer varme til offentligheten.

Luxembourg

— Société de transport de gaz SOTEG S.A.

— Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

— Service industriel de la Ville de Dudelange.

— Service industriel de la Ville de Luxembourg.

— Lokale myndigheter eller sammenslutninger opprettet av disse lokale myndighetene som har ansvar for distribusjon 
av varme.

Nederland

— Foretak som produserer, transporterer eller distribuerer gass på grunnlag av tillatelse (vergunning) gitt av 
kommunale myndigheter i henhold til Gemeentewet.

— Kommunale eller regionale myndigheter som transporterer eller distribuerer gass i henhold til Gemeentewet eller 
Provinciewet.

— Lokale myndigheter eller sammenslutninger av lokale myndigheter som distribuerer varme til offentligheten.

Østerrike

— Foretak som har tillatelse til å transportere eller distribuere gass i henhold til Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, 
s. 1451-1935 eller Gaswirtschaftgesetz, BGBl I nr. 121/2000, som endret.

— Foretak som har tillatelse til å transportere eller distribuere varme i henhold til Gewerbeordnung, BGBl. 
nr. 194/1994, som endret.

Portugal

— Foretak som transporterer eller distribuerer gass i henhold til artikkel 1 i lovdekret nr. 8/2000 av 8. februar 2000, 
med unntak for nr. 3 bokstav b) ii) og iii) i nevnte artikkel.

Finland

— Offentlige foretak eller andre foretak som driver transportsystem for naturgass og har tillatelse til å transportere eller 
distribuere gass i henhold til kapittel 3 nr. 1 eller kapittel 6 nr. 1 i maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen 
(508/2000), samt kommunale eller offentlige foretak som produserer, transporterer eller distribuerer varme eller 
tilfører varme til nettene.

Sverige

— Foretak som transporterer eller distribuerer gass eller varme på grunnlag av konsesjon i henhold til lagen (1978:160) 
om vissa rörledningar.
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Det forente kongerike

— En offentlig transportør av gass som definert i del 7 nr. 1 i Gas Act 1986.

— En person som i henhold til artikkel 8 i Gas (Northern Ireland) Order 1996 er utpekt som ansvarlig for 
gassforsyning.

— En lokal myndighet som stiller til rådighet eller driver et fast nett som yter eller skal yte en tjeneste til offentligheten 
i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av varme.

— En person med tillatelse i henhold til del 6 nr. 1 bokstav a) i Electricity Act 1989 hvis tillatelse omfatter 
bestemmelsene nevnt i del 10 nr. 3 i nevnte lov.

— The Northern Ireland Housing Executive.
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VEDLEGG II

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDENE PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV 
ELEKTRISITET

Belgia

— SA Electrabel/NV Electrabel.

— Lokale myndigheter og sammenslutninger av lokale myndigheter, med hensyn til denne delen av deres virksomhet.

— SA Société de Production d’Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Danmark

— Foretak som produserer elektrisitet på grunnlag av tillatelse gitt i henhold til § 10 i lov om elforsyning, se 
lovbekendtgørelse nr. 767 av 28. august 2001.

— Foretak som transporterer elektrisitet på grunnlag av tillatelse gitt i henhold til § 19 i lov om elforsyning, se 
lovbekendtgørelse nr. 767 av 28. august 2001.

— Foretak som har systemansvar på grunnlag av tillatelse gitt i henhold til § 27 i lov om elforsyning, se 
lovbekendtgørelse nr. 767 av 28. august 2001.

Tyskland

— Lokale myndigheter, offentligrettslige organer eller sammenslutninger av offentligrettslige organer eller 
statskontrollerte foretak som leverer elektrisitet til andre foretak, eller som driver et allment forsyningsnett i 
henhold til artikkel 2 nr. 3 i Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) av 
24. april 1998, sist endret 10. november 2001.

Hellas

—	 «Δημόσια	Επιχείρηση	Ηλεκτρισμού	Α.Ε.»,	opprettet	 i	henhold	til	 lov	nr.	1468/1950	περί	 ιδρύσεως	της	ΔΕΗ	og	
drevet i samsvar med lov nr. 2773/1999 og presidentforordning nr. 333/1999.

—	 Selskapet	 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Α.Ε.»,	kjent	som	«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΟΥ	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ή	ΔΕΣΜΗΕ»,	opprettet	i	henhold	til	artikkel	14	i	lov	
nr.	2773/1999	og	presidentforordning	nr.	328/2000	(ΦEK	268).

Spania

— Red Eléctrica de España, S.A.

— Endesa, S.A.

— Iberdrola, S.A.

— Unión Fenosa, S.A.

— Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

— Electra del Viesgo, S.A.

— Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Frankrike

— Électricité de France, opprettet og drevet i henhold til loi n° 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 
av 8. april 1946, som endret.

— Foretak som distribuerer elektrisitet, nevnt i artikkel 23 i loi n° 46-628 sur la nationalisation de l’électricité et du 
gaz av 8. april 1946, som endret.

— Compagnie nationale du Rhône.
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Irland

— The Electricity Supply Board.

— ESB Independent Energy [ESBIE — elektrisitetsforsyning].

— Synergen Ltd. [elektrisitetsproduksjon].

— Viridian Energy Supply Ltd. [elektrisitetsforsyning].

— Huntstown Power Ltd. [elektrisitetsproduksjon].

— Bord Gáis Éireann [elektrisitetsforsyning].

— Leverandører og produsenter av elektrisitet, som har tillatelse i henhold til Electricity Regulation Act 1999.

Italia

— Selskaper som tilhører Gruppo Enel og har tillatelse til å produsere, overføre og distribuere elektrisitet i henhold 
til lovdekret nr. 79 av 16. mars 1999, som senere endret og utfylt.

— Andre foretak som driver på grunnlag av konsesjoner i henhold til lovdekret nr. 79 av 16. mars 1999.

Luxembourg

— Compagnie grand-ducale d’électricité de Luxembourg (CEGEDEL), som produserer eller distribuerer elektrisitet i 
henhold til convention concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique 
dans le Grand-Duché du Luxembourg av 11. november 1927, godkjent ved lov av 4. januar 1928.

— Lokale myndigheter som har ansvar for transport eller distribusjon av elektrisitet.

— Société électrique de l’Our (SEO).

— Syndicat de communes SIDOR.

Nederland

— Foretak som distribuerer elektrisitet på grunnlag av tillatelse (vergunning) gitt av regionale myndigheter i henhold 
til Provinciewet.

Østerrike

— Foretak som driver et overførings- eller distribusjonsnett i henhold til Elektrizitätswirtschafts- und 
Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, som endret, eller i henhold til Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze i 
de ni Länder.

Portugal

—  GRUNNLEGGENDE LOVGIVNING

– ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), opprettet i henhold til lovdekret nr. 182/95 av 27. juli 1995, 
endret ved lovdekret nr. 56/97 av 14. mars 1997.

– EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), drevet i henhold til regionalt lovdekret nr. 15/96/A av 
1. august 1996.

– EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), drevet i henhold til lovdekret nr. 99/91 og 
lovdekret nr. 100/91, begge av 2. mars 1991.
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—  PRODUKSJON AV ELEKTRISITET

– Foretak som produserer elektrisitet i henhold til lovdekret nr. 183/95 av 27. juli 1995, endret ved lovdekret 
nr. 56/97 av 14. mars 1997, videre endret ved lovdekret nr. 198/2000 av 24. august 2000.

– Uavhengige produsenter av elektrisitet i henhold til lovdekret nr. 189/88 av 27. mai 1988, endret ved lovdekret 
nr. 168/99 av 18. mai 1999, nr. 313/95 av 24. november 1995, nr. 312/2001 av 10. desember 2001 og nr. 339-
C/2001 av 29. desember 2001.

—  TRANSPORT AV ELEKTRISITET

– Foretak som transporterer elektrisitet i henhold til lovdekret nr. 185/95 av 27. juli 1995, endret ved lovdekret 
nr. 56/97 av 14. mars 1997.

—  DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET

– Foretak som distribuerer elektrisitet i henhold til lovdekret nr. 184/95 av 27. juli 1995, endret ved lovdekret 
nr. 56/97 av 14. mars 1997, og i henhold til lovdekret nr. 344-B/82 av 1. september 1982, endret ved lovdekret 
nr. 297/86 av 19. september 1986 og ved lovdekret nr. 341/90 av 30. oktober 1990 og lovdekret nr. 17/92 av 
5. februar 1992.

Finland

— Kommunale og offentlige foretak som produserer elektrisitet, og foretak som har ansvar for vedlikehold av nett for 
transport og distribusjon av elektrisitet eller for elektrisitetssystemet i henhold til tillatelse i henhold til del 4 eller 
16 i sähkömarkkinalakisähkömarkkinalaki/ elmarknadslagen (386/1995).

Sverige

— Foretak som transporterer eller distribuerer elektrisitet på grunnlag av konsesjon i henhold til ellagen (1997:857).

Det forente kongerike

— En person som har tillatelse i henhold til del 6 i Electricity Act 1989.

— En person som har tillatelse i henhold til artikkel 10 nr. 1 i Electricity (Northern Ireland) Order 1992.
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VEDLEGG III

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDENE PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV 
DRIKKEVANN

Belgia

— Aquinter

— Lokale myndigheter og sammenslutninger av lokale myndigheter, med hensyn til denne delen av deres virksomhet.

— Société wallonne des Eaux

— Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danmark

— Foretak som distribuerer vann i som definert i § 3 nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. av 
26. februar 1999.

Tyskland

— Foretak som produserer eller distribuerer vann i henhold til Eigenbetriebsverordnungen eller Eigenbetriebsgesetze 
der Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

— Foretak som produserer eller distribuerer vann i henhold til Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder 
Zusammenarbeit der Länder.

— Foretak som produserer vann i henhold til Gesetz über Wasser- und Bodenverbände av 12. februar 1991, sist endret 
15. mai 2002.

— Offentlig eide selskaper som produserer eller distribuerer vann i henhold til Kommunalgesetze, særlig 
Gemeindeverordnungen der Länder.

— Foretak som er opprettet i henhold til Aktiengesetz av 6. september 1965, sist endret 19. juli 2002, eller GmbH-
Gesetz av 20. april 1892, sist endret 19. juli 2002, eller som har rettslig status som Kommanditgesellschaft, og 
produserer eller distribuerer vann på grunnlag av en særskilt kontrakt med regionale eller lokale myndigheter.

Hellas

—	 «Εταιρεία	Υδρεύσεως	και	Αποχετεύσεως	Πρωτευούσης	Α.Ε.»	(«Ε.Υ.Δ.Α.Π.»	eller	«Ε.Υ.Δ.Α.Π.	Α.Ε.»).	Selskapets	
rettslige status er omfattet av bestemmelsene i konsolidert lov nr. 2190/1920, lov nr. 2414/1996 og utfyllende 
bestemmelser i lov nr. 1068/80 og lov nr. 2744/1999.

—	 «Εταιρεία	Ύδρευσης	και	Αποχέτευσης	Θεσσαλονίκης	Α.Ε.»	(«Ε.Υ.Α.Θ.	Α.Ε.»)	er	omfattet	av	bestemmelsene	i	lov	
nr.	2937/2001	(ΦEK	169	Α’)	og	lov	nr.	2651/1998	(ΦEK	248	Α’).

—	 «Δημοτική	 Επιχείρηση	 Ύδρευσης	 και	 Αποχέτευσης	 Μείζονος	 Περιοχής	 Βόλου»	 («ΔΕΥΑΜΒ»),	 som	 driver	 i	
henhold til lov nr. 890/1979.

—	 «Δημοτικές	Επιχειρήσεις	Ύδρευσης	—	Αποχέτευσης»,	 som	produserer	 og	 distribuerer	 vann	 i	 i	 henhold	 til	 lov	
nr. 1069/80 av 23. august 1980.

—	 «Σύνδεσμοι	Ύδρευσης»,	som	driver	i	henhold	til	presidentforordning	nr.	410/1995,	i	samsvar	med	Κώδικoς	Δήμων	
και	Κοινοτήτων.

—	 «‘Δήμοι	 και	 Κοινότητες»,	 som	 driver	 i	 henhold	 til	 presidentforordning	 nr.	 410/1995,	 i	 samsvar	med	Κώδικoς	
Δήμων	και	Κοινοτήτων.

Spania

— Mancomunidad de Canales de Taibilla.
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— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales 
que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en 
el ámbito de la distribución de agua potable.

Frankrike

— Regionale eller lokale myndigheter og offentlige lokale organer som produserer eller distribuerer drikkevann.

Irland

— Foretak som produserer eller distribuerer vann i henhold til Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 
1964.

Italia

— Organer som har ansvar for forvaltning av ulike stadier av vanndistribusjonstjenesten i henhold til testo unico 
delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, godkjent ved lovdekret 
nr. 2589 av 15. oktober 1925 og presidentforordning. nr. 902 av 4. oktober 1986 samt lovdekret nr. 267, som 
fastsetter konsolidert utgave av lokale myndigheters organisering, med særlig henvisning til artikkel 112-116.

— Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, opprettet ved kongelig lovdekret nr. 2060 av 19. oktober 1919.

— Ente Acquedotti Siciliani, opprettet ved leggi regionali nr. 2/2 av 4. september 1979 og leggi regionali nr. 81 av 
9. august 1980.

— Ente Sardo Acquedotti e Fognature, opprettet ved lov nr. 9 av 5. juli 1963.

Luxembourg

— Lokale myndigheters tjenester som har ansvar for distribusjon av vann.

— Sammenslutninger av lokale myndigheter som produserer eller distribuerer vann og er opprettet i henhold til loi 
concernant la création des syndicats de communes av 23. februar 2001, endret og utfylt ved lov av 23. desember 
1958 og lov av 29. juli 1981, og i henhold til loi ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable 
du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre av 31. juli 1962.

Nederland

— Foretak som produserer eller distribuerer vann i samsvar med Waterleidingwet.

Østerrike

— Lokale myndigheter og sammenslutninger av lokale myndigheter som produserer, transporterer eller distribuerer 
drikkevann i henhold til Wasserversorgungsgesetze i de ni Länder.

Portugal

— TVERRKOMMUNALE SYSTEMER — Foretak tilknyttet statlige eller andre offentlige foretak som har 
aksjemajoriteten, og private foretak i henhold til lovdekret nr. 379/93 av 5. november 1993. Direkte administrasjon 
fra statens side er tillatt.

— KOMMUNALE SYSTEMER — Lokale myndigheter, sammenslutninger av lokale myndigheter, lokale 
myndighetstjenester, foretak der hele eller størstedelen av kapitalen er offentlig eid, eller private foretak i henhold 
til lovdekret nr. 379/93 av 5. november 1993 og lov nr. 58/98 av 18. august 1998.
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Finland

— Vannforsyningsmyndigheter som hører inn under del 3 i vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Sverige

— Lokale myndigheter og kommunale selskaper som produserer, transporterer eller distribuerer drikkevann i henhold 
til lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Det forente kongerike

— Et foretak oppnevnt som water undertaker eller sewerage undertaker i henhold til Water Industry Act 1991.

— En water and sewerage authority opprettet i henhold til del 62 i Local Government etc (Scotland) Act 1994.

— The Department for Regional Development (Northern Ireland).
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VEDLEGG IV

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET JERNBANETRANSPORT

Belgia

— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Danmark

— Danske Statsbaner.

— Foretak opprettet i henhold til lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i 
privatbanerne av 20. desember 2000.

— Ørestadsselskabet I/S.

Tyskland

— Deutsche Bahn AG.

— Andre foretak som yter jernbanetjenester til offentligheten som definert i henhold til artikkel 2 nr. 1 i Allgemeines 
Eisenbahngesetz av 27. desember 1993, sist endret 21. juni 2002.

Hellas

—	 «Oργανισμός	Σιδηροδρόμων	Ελλάδος	Α.Ε.»	(«Ο.Σ.Ε.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2671/98.

—	 «ΕΡΓΟΣΕ	Α.Ε.»	i	henhold	til	lov	nr.	2366/95.

Spania

— Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

— Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

— Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

— Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

— Eusko Trenbideak (Bilbao).

— Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

— Ferrocarriles de Mallorca.

Frankrike

— Société nationale des chemins de fer français og andre jernbanenett som er tilgjengelige for offentligheten, 
omhandlet i loi d’orientation des transports intérieurs nr. 82-1153 av 30. desember 1982, avsnitt II kapittel 1.

— Réseau ferré de France, statseid selskap opprettet ved lov nr. 97-135 av 13. februar 1997.

Irland

— Iarnród Éireann [Irish Rail]

— Railway Procurement Agency

Italia

— Ferrovie dello Stato S. p. A.

— Trenitalia S. p. A.
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— Foretak, selskaper og virksomheter som yter jernbanetjenester på grunnlag av konsesjon i henhold til artikkel 10 i 
kongelig anordning nr. 1447 av 9. mai 1912, som bekrefter konsolidert utgave av lovene om le ferrovie concesse 
all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter jernbanetjenester på grunnlag av konsesjon i henhold til artikkel 4 
i lov nr. 410 av 4. juni 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in 
concessione.

— Foretak, selskaper og virksomheter eller lokale myndigheter som yter jernbanetjenester på grunnlag av konsesjon 
i henhold til artikkel 14 i lov nr. 1221 av 2. august 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di 
ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter offentlige transporttjenester i henhold til artikkel 8 og 9 i lovdekret 
nr. 422 av 19. november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia 
di trasporto pubblico locale, på vilkår fastsatt i artikkel 4 nr. 4 i lov nr. 9 av 15. mars 1997, endret ved lovdekret 
nr. 400 av 20. september 1999 og artikkel 45 i lov nr. 166 av 1. august 2002.

Luxembourg

— Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nederland

— Oppdragsgivere på området jernbanetransport.

Østerrike

— Österreichische Bundesbahn.

— Schieneninfrastrukturfinanzierungs–Gesellschaft mbH sowie.

— Foretak som har tillatelse til å yte transporttjenester i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957, som endret.

Portugal

— CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., i henhold til lovdekret nr. 109/77 av 23. mars 1977.

— REFER, E.P., i henhold til lovdekret nr. 104/97 av 29. april 1997.

— RAVE, S.A., i henhold til lovdekret nr. 323/2000 av 19. desember 2000.

— Fertagus, S.A., i henhold til lovdekret nr. 189/99 av 2. juni 1999.

— Metro do Porto, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 394/98 av 15. desember 1998, endret ved lovdekret nr. 261/2001 
av 26. september 2001.

— Normetro, S.A., i henhold til Decreto-Lei nr. 394/98 av 15. desember 1998, endret ved lovdekret nr. 261/2001 av 
26. september 2001.

— Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., i henhold til lovdekret nr. 15/95 av 8. februar 1995.

— Metro do Mondego, S.A., i henhold til lovdekret nr. 10/2002 av 24. januar 2002.

— Metro Transportes do Sul, S.A., i henhold til lovdekret nr. 337/99 av 24. august 1999.

— Lokale myndigheter og kommunale foretak som yter transporttjenester i henhold til lov nr. 159/99 av 14. september 
1999.

— Offentlige myndigheter og offentlige foretak som yter jernbanetjenester i henhold til lov nr. 10/90 av 17. mars 
1990.

— Private foretak som yter jernbanetjenester i henhold til lov nr. 10/90 av 17. mars 1990, i tilfeller der de har særretter 
eller eneretter.
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Finland

— VR Osakeyhtiö/ VR Aktiebolag

Sverige

— Offentlige foretak som driver jernbanetransport i samsvar med förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar 
og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

— Regionale og lokale offentlige foretak som driver regional eller lokal jernbanetransport i henhold til lagen 
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

— Private foretak som driver jernbanetransport i henhold til tillatelse gitt ved förordningen (1996:734) om statens 
spåranläggningar, der slik tillatelse er i overensstemmelse med direktivets artikkel 2 nr. 3.

Det forente kongerike

— Railtrack plc

— Eurotunnel plc

— Northern Ireland Transport Holding Company

— Northern Ireland Railways Company Limited
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VEDLEGG V

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVEI, TROLLEYBUSS 
ELLER BUSS

Belgia

— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d’exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–
Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar 
exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, 
TEC Hainaut)

— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

— Private selskaper med særretter eller eneretter.

Danmark

— Danske Statsbaner

— Foretak som yter busstjenester til offentligheten (ordinære rutetransporttjenester) på grunnlag av tillatelse i henhold 
til lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel av 22. desember 1999.

— Ørestadsselskabet I/S.

Tyskland

— Foretak som på grunnlag av tillatelse yter transporttjenester til offentligheten i nærtrafikk i henhold til 
Personenbeförderungsgesetz av 21. mars 1961, sist endret 21. august 2002.

Hellas

—	 «Ηλεκτροκίνητα	Λεωφορεία	 Περιοχής	Αθηνών	 -	 Πειραιώς	Α.Ε.»	 («Η.Λ.Π.Α.Π.	Α.Ε.»),	 opprettet	 og	 drevet	 i	
henhold	til	lovdekret	nr.	768/1970	(Α’273),	lov	nr.	588/1977	(Α’148)	og	lov	nr.	2669/1998	(Α’283).

—	 «Ηλεκτρικοί	 Σιδηρόδρομοι	 Αθηνών	 –	 Πειραιώς»	 («Η.Σ.Α.Π.	 Α.Ε.»),	 opprettet	 og	 drevet	 i	 henhold	 til	 lov	
nr.	352/1976	(Α’	147)	og	2669/1998	(Α’283).

—	 «Οργανισμός	Αστικών	 Συγκοινωνιών	Αθηνών	Α.Ε.»	 («Ο.Α.ΣΑ.	Α.Ε.»),	 opprettet	 og	 drevet	 i	 henhold	 til	 lov	
nr.	2175/1993	(Α’	211)	og	2669/1998	(Α’283).

—	 «Εταιρεία	Θερμικών	Λεωφορείων	Α.Ε.»	(«Ε.Θ.Ε.Λ.	Α.Ε.»),	opprettet	og	drevet	i	henhold	til	lov	nr.	2175/1993	(Α’	
211)	og	2669/1998	(Α’283).

—	 «Αττικό	Μετρό	Α.Ε.»,	opprettet	og	drevet	i	henhold	til	lov	nr.	1955/1991.

—	 «Οργανισμός	 Αστικών	 Συγκοινωνιών	 Θεσσαλονίκης»	 («Ο.Α.Σ.Θ.»),	 opprettet	 og	 drevet	 i	 henhold	 til	 dekret	
nr.	3721/1957,	lovdekret	nr.	716/1970	og	lov	nr.	66/79	og	2898/2001	(Α’71).

—	 «Κοινό	Ταμείο	Είσπραξης	Λεωφορείων»	(«Κ.Τ.Ε.Λ.»),	som	driver	i	henhold	til	lov	nr.	2963/2001	(Α’268).

—	 «Δημοτικές	Επιχειρήσεις	Λεωφορείων	Ρόδου	και	Κω»,	også	kjent	som	henholdsvis	«ΡΟΔΑ»	og	«ΔΕΑΣ	ΚΩ»,	som	
driver	i	henhold	til	lov	nr.	2963/2001	(Α’268).

Spania

— Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación 
autonómica en su caso.

— Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Frankrike

— Foretak som yter transporttjenester til offentligheten i henhold til artikkel 7-II i loi d’orientation des transports 
intérieurs n° 82-1153 av 30. desember 1982.

— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français og andre foretak som 
yter transporttjenester på grunnlag av tillatelse gitt av Syndicat des transports d’Ile-de-France, i henhold til 
bestemmelse nr. 59-151 av 7. januar 1959, endret ved dekreter som gjennomfører bestemmelsene med hensyn til 
tilretteleggelse av passasjertransport i regionen Île-de-France.

— Réseau ferré de France, statseid selskap opprettet ved lov nr. 97-135 av 13. februar 1997.

Irland

— Iarnród Éireann [Irish Rail]

— Railway Procurement Agency

— Luas [Dublin Light Rail]

— Bus Éireann [Irish Bus]

— Bus Átha Cliath [Dublin Bus]

— Foretak som yter transporttjenester til offentligheten i henhold til Road Transport Act 1932 med endringer.

Italia

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter offentlige transporttjenester med jernbane, automatiske anlegg, 
sporvogn, trolleybuss eller buss, eller som forvalter den benyttede infrastruktur på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
plan.

De omfatter blant annet:

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter transporttjenester på grunnlag av konsesjon i henhold til lov 
nr. 1822 av 28. september 1939 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli 
e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata) — artikkel 1, endret ved artikkel 45 i 
presidentforodning nr. 771 av 28. juni 1955.

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter transporttjenester til offentligheten i henhold til artikkel 1 nr. 4 
eller 15) i kongelig anordning nr. 2578 av 15. oktober 1925 — Approvazione del testo unico della legge 
sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

— Foretak, selskaper og virksomheter som yter transporttjenester til offentligheten i henhold til lovdekret nr. 422 
av 19. november 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
trasporto pubblico locale, på vilkår fastsatt i artikkel 4 nr. 4 i lov nr. 59 av 15. mars 1997, endret ved lovdekret 
nr. 400 av 20. september 1999 og artikkel 45 i lov nr. 166 av 1. august 2002.

— Foretak. selskaper og virksomheter som yter offentlige transporttjenester i henhold til artikkel 113 i konsolidert 
utgave av lovene om lokale myndigheters organisering, godkjent ved lov nr. 267 av 18. august 2000, endret 
ved artikkel 35 i lov nr. 448 av 28. desember 2001.

— Foretak, selskaper og virksomheter som driver på grunnlag av konsesjon i henhold til artikkel 242 eller 256 
i kongelig anordning nr. 1447 av 9. mai 1912, som bekrefter konsolidert utgave av lovene om le ferrovie 
concesse all’industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

— Foretak, selskaper og virksomheter samt lokale myndigheter som driver på grunnlag av konsesjon i henhold 
til artikkel 4 i lov nr. 410 av 4. juni 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di 
trasporto in concessione.

— Foretak, selskaper og virksomheter som driver på grunnlag av konsesjon i henhold til artikkel 14 i lov nr. 1221 
av 2. august 1952 — Provvedimenti per l’esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto 
in regime di concessione.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/404 25.6.2009

Luxembourg

— Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

— Transports intercommunaux du canton d’Esch–sur–Alzette (TICE).

— Bussselskaper drevet i henhold til règlement grand-ducal concernant les conditions d’octroi des autorisations 
d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées av 3. 
februar 1978.

Nederland

— Foretak som yter transporttjenester til offentligheten i henhold til kapittel II (Openbaar Vervoer) i Wet 
Personenvervoer.

Østerrike

— Foretak som har tillatelse til å yte transporttjenester i henhold til Eisenbahngesetz, BGBl. nr. 60/1957, som endret, 
eller Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I nr. 203/1999, som endret.

Portugal

— Metropolitano de Lisboa, E.P., i henhold til lovdekret nr. 439/78 av 30. desember 1978.

— Lokale myndigheter, lokale myndighetstjenester og lokale myndighetsforetak i henhold til lov nr. 58/98 av 
18. august 1998, som yter transporttjenester i henhold til lov nr. 159/99 av 14. september 1999.

— Offentlige myndigheter og offentlige foretak som yter jernbanetjenester i henhold til lov nr. 10/90 av 17. mars 
1990.

— Private foretak som yter jernbanetjenester i henhold til lov nr. 10/90 av 17. mars 1990, i tilfeller der de har særretter 
eller eneretter.

— Foretak som yter offentlige transporttjenester i henhold til artikkel 98 i Regulamento de Transportes em Automóveis 
(dekret nr. 37272 av 31. desember 1948).

— Foretak som yter offentlige transporttjenester i henhold til lov nr. 688/73 av 21. desember 1973.

— Foretak som yter offentlige transporttjenester i henhold til lovdekret nr. 38144 av 31. desember 1950.

Finland

— Foretak som yter transporttjenester med turvogn i henhold til særskilt tillatelse eller enerettstillatelse i henhold 
til laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), og 
kommunale transportmyndigheter og offentlige foretak som yter offentlige transporttjenester med buss, jernbane 
eller undergrunnsbane, eller som har ansvaret for vedlikehold av et nett som yter slike transporttjenester.

Sverige

— Foretak som driver bybane- eller sporvognstjenester i henhold til lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv 
persontrafik og lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

— Offentlige eller private foretak som driver trolleybuss- eller busstjenester i henhold til lagen (1997:734) om ansvar 
för viss kollektiv persontrafik og yrkestrafiklagen (1998:490).

Det forente kongerike

— London Regional Transport

— London Underground Limited
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— Transport for London

— Et datterselskap under Transport for London som definert i del 424 nr. 1 i Greater London Authority Act 1999

— Strathclyde Passenger Transport Executive

— Greater Manchester Passenger Transport Executive

— Tyne and Wear Passenger Transport Executive

— Brighton Borough Council

— South Yorkshire Passenger Transport Executive

— South Yorkshire Supertram Limited

— Blackpool Transport Services Limited

— Conwy County Borough Council

— En person som yter en lokal tjeneste i London, som definert i del 179 nr. 1 i Greater London Authority Act 1999 
(busstjeneste) i henhold til avtale inngått med Transport for London i henhold til del 156 nr. 2 i nevnte lov, eller i 
henhold til avtale med et transportdatterselskap som definert i del 169 i nevnte lov

— Northern Ireland Transport Holding Company

— En person som har tillatelse til å yte en veitransporttjeneste i henhold til del 4 nr. 1 i Transport Act (Northern Ireland) 
1967, og som følgelig kan drive en fast rutetjeneste som definert i denne tillatelsen
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VEDLEGG VI

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET POSTTJENESTER

BELGIA

De Post/La Poste

DANMARK

Post Danmark, jf. lov nr. 569 om Post Danmark A/S av 6. juni 2002.

TYSKLAND

—

HELLAS

Ελληνικά	Ταχυδρομεία	ΕΛ.ΤΑ,	opprettet	ved	lovdekret	nr.	496/70	og	drevet	i	henhold	til	lov	nr.	2668/98	(ELTA)

SPANIA

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANKRIKE

La Poste

IRLAND

An Post plc

ITALIA

Poste Italiane S.p.A.

LUXEMBOURG

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NEDERLAND

—

ØSTERRIKE

Österreichische Post AG

PORTUGAL

CTT – Correios de Portugal

FINLAND

—

SVERIGE

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB
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BLSI–I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

DET FORENTE KONGERIKE

—
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VEDLEGG VII

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET LETING ETTER OG UTVINNING AV OLJE ELLER GASS

Belgia

—

Danmark

Foretak i henhold til

— Lov om Danmarks undergrund, se lovbekendtgørelse nr. 526 av 11. juni 2002.

— Lov om kontinentalsoklen, se lovbekendtgørelse nr. 182 av 1. mai 1979.

Tyskland

— Foretak i henhold til Bundesberggesetz av 13. august 1980.

Hellas

—	 «Ελληνικά	 Πετρέλαια	Α.Ε.»,	 i	 henhold	 til	 lov	 nr.	 2593/98	 για	 την	 αναδιοργάνωση	 της	Δ.Ε.Π.	Α.Ε.	 και	 των	
θυγατρικών	της	εταιρειών,	το	καταστατικό	αυτής	και	άλλες	διατάξεις.

Spania

— BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

— Cambria Europe, Inc.

— CNWL oil (España), S.A.

— Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

— Conoco limited.

— Eastern España, S.A.

— Enagas, S.A.

— España Canadá resources Inc.

— Fugro – Geoteam, S.A.

— Galioil, S.A.

— Hope petróleos, S.A.

— Locs oil compay of Spain, S.A.

— Medusa oil Ltd.

— Muphy Spain oil company

— Onempm España, S.A.

— Petroleum oil & gas España, S.A.

— Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

— Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

— Taurus petroleum, AN.
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— Teredo oil limited

— Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

— Wintersahll, AG

— YCI España, L.C.

— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa 
de desarrollo.

Frankrike

— Foretak som har ansvar for leting etter og utvinning av olje eller gass i henhold til code minier med 
gjennomføringsregler, særlig dekret nr. 95-427 av 19. april 1995.

Irland

— Foretak som har fått tillatelse, lisens, bevilling eller konsesjon til å lete etter eller utvinne olje og gass i henhold til 
følgende lovbestemmelser:

— Continental Shelf Act 1968

— Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

— Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

— Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Italia

— Foretak som har fått tillatelse, lisens, bevilling eller konsesjon til å lete etter eller utvinne olje og gass eller til å 
lagre naturgass under jorden i henhold til følgende lovbestemmelser:

— Lov nr. 136 av 10. februar 1953

— Lov nr. 6 av 11. januar 1957, endret ved lov nr. 613 av 21. juli 1967

— Lov nr. 9 av 9. januar 1991

— Lovdekret nr. 625 av 25. november 1996

— Lov nr. 170 av 26. april 1974, endret ved lovdekret nr. 164 av 23. mai 2000

Luxembourg

—

Nederland

— Foretak i henhold til Mijnbouwwet (1. januar 2003).

Østerrike

— Foretak som har tillatelse til å utvinne olje eller gass i henhold til Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I nr. 38/1999, som 
endret.
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Portugal

Foretak i henhold til:

— Lovdekret nr. 109/94 av 26. april 1994 og Portaria nr. 790/94 av 5. september 1994.

— Lovdekret nr. 82/94 av 24. august 1994 og Despacho nr. A-87/94 av 17. januar 1994.

Finland

—

Sverige

— Foretak som har fått konsesjon til leting etter eller utvinning av olje eller gass i henhold til minerallagen (1991:45), 
eller som har fått tillatelse i henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Det forente kongerike

— En person som driver i henhold til en lisens som er tildelt i henhold til eller har samme rettsvirkning som en lisens 
gitt i henhold til Petroleum Act 1998

— En person som har tillatelse i henhold til Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
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VEDLEGG VIII

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET LETING ETTER OG UTVINNING AV KULL OG ANNET FAST 
BRENSEL

Belgia

—

Danmark

— Foretak som leter etter eller utvinner kull eller annet fast brensel i henhold til lovbekendtgørelse nr. 569 av 30. juni 
1997.

Tyskland

— Foretak som leter etter eller utvinner kull eller annet fast brensel i henhold til Bundesberggesetz av 13. august 1980.

Hellas

—	 «Δημόσια	Επιχείρηση	Ηλεκτρισμού»,	som	leter	etter	og	utvinner	kull	og	annet	fast	brensel	i	henhold	til	lov	om	lov	
om gruvedrift av 1973, endret ved lov av 27. april 1976.

Spania

— Alto Bierzo, S.A.

— Antracitas de Arlanza, S.A.

— Antracitas de Gillon, S.A.

— Antracitas de La Granja, S.A.

— Antracitas de Tineo, S.A.

— Campomanes Hermanos, S.A.

— Carbones de Arlanza, S.A.

— Carbones de Linares, S.A.

— Carbones de Pedraforca, S.A.

— Carbones del Puerto, S.A.

— Carbones el Túnel, S.L.

— Carbones San Isidro y María, S.A.

— Carbonifera del Narcea, S.A.

— Compañia Minera Jove, S.A.

— Compañía General Minera de Teruel, S.A.

— Coto minero del Narcea, S.A.

— Coto minero del Sil, S.A.

— Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

— Endesa, S.A.
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— Gonzalez y Diez, S.A.

— Hijos de Baldomero García, S.A.

— Hullas del Coto Cortés, S.A.

— Hullera Vasco–leonesa, S.A.

— Hulleras del Norte, S.A.

— Industrial y Comercial Minera, S.A.

— La Carbonífera del Ebro, S.A.

— Lignitos de Meirama, S.A.

— Malaba, S.A.

— Mina Adelina, S.A.

— Mina Escobal, S.A.

— Mina La Camocha, S.A.

— Mina La Sierra, S.A.

— Mina Los Compadres, S.A.

— Minas de Navaleo, S.A.

— Minas del Principado, S.A.

— Minas de Valdeloso, S.A.

— Minas Escucha, S.A.

— Mina Mora primera bis, S.A.

— Minas y explotaciones industriales, S.A.

— Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

— Minera del Bajo Segre, S.A.

— Minera Martín Aznar, S.A.

— Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

— Muñoz Sole hermanos, S.A.

— Promotora de Minas de carbón, S.A.

— Sociedad Anónima Minera Catalano–aragonesa.

— Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

— Unión Minera del Norte, S.A.

— Union Minera Ebro Segre, S.A.

— Viloria Hermanos, S.A.

— Virgilio Riesco, S.A.

— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.
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Frankrike

— Foretak som har ansvar for leting etter eller utvinning av kull eller annet fast brensel i henhold til code minier med 
gjennomføringsregler, særlig dekret nr. 95-427 av 19. april 1995.

Irland

— Bord na Mona plc., opprettet og drevet i henhold til Turf Development Act 1946 to 1998.

Italia

— Carbosulcis S.p.A.

Luxembourg

—

Nederland

—

Østerrike

— Foretak som har tillatelse til å lete etter eller utvinne kull eller annet fast brensel i henhold til Mineralrohstoffgesetz, 
BGBl. I nr. 38/1999, som endret.

Portugal

— Empresa Nacional de Urânio.

Finland

— Foretak som har særskilt konsesjon for leting etter eller utvinning av fast brensel i henhold til laki oikeudesta 
luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/ lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (...).

Sverige

— Foretak som har konsesjon for leting etter eller utvinning av kull eller annet fast brensel på grunnlag av konsesjon 
i henhold til minerallagen (1991:45) eller lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller som har fått tillatelse i 
henhold til lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Det forente kongerike

— Alle operatører med lisens (som definert i Coal Industry Act 1994)

— The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

— En person som driver virksomhet i henhold til letelisens, gruveleie, tillatelse eller bevilling til å drive gruvedrift 
som definert i del 57 nr. 1 i Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969
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VEDLEGG IX

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET SJØHAVNER ELLER INNLANDSHAVNER ELLER ANDRE 
TERMINALANLEGG

Belgia

— Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

— Havenbedrijf van Gent

— Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

— Port autonome de Charleroi

— Port autonome de Namur

— Port autonome de Liège

— Port autonome du Centre et de l’Ouest

— Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

— Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danmark

— Havner som definert i § 1 i lov nr. 326 om havne av 28. mai 1999.

Tyskland

— Sjøhavner som helt eller delvis eies av lokale myndigheter (Länder, Kreise, Gemeinden).

— Innlandshavner som omfattes av Hafenordnung i henhold til Wassergesetze der Länder.

Hellas

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Πειραιώς	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Π.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2688/99.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Θεσσαλονίκης	Aνώνυμη	Εταιρία»	(«Ο.Λ.Θ.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2688/99.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Πειραιώς	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Π.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Βόλου	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Β.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Ελευσίνας	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Ε.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Ηγουμενίτσας	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.ΗΓ.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Ηρακλείου	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Η.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Καβάλας	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Κ.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Ελευσίνας	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Ε.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Πειραιώς	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Π.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Λαυρίου	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Λ.	Α.Ε.»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 «Οργανισμός	Λιμένος	Ραφήνας	Ανώνυμη	Εταιρεία»	(«Ο.Λ.Ρ.	Α.Ε»),	i	henhold	til	lov	nr.	2932/01.

—	 Andre	 havners	 som	 omfattes	 av	 presidentforordning	 nr.	 649/1977.	 (Εποπτεία,	 οργάνωση,	 λειτουργία	 και	
διοικητικός	έλεγχος	λιμένων).
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Spania

— Ente público Puertos del Estado

— Autoridad Portuaria de Alicante

— Autoridad Portuaria de Almería – Motril

— Autoridad Portuaria de Avilés

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

— Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

— Autoridad Portuaria de Baleares

— Autoridad Portuaria de Barcelona

— Autoridad Portuaria de Bilbao

— Autoridad Portuaria de Cartagena

— Autoridad Portuaria de Castellón

— Autoridad Portuaria de Ceuta

— Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

— Autoridad Portuaria de Gijón

— Autoridad Portuaria de Huelva

— Autoridad Portuaria de Las Palmas

— Autoridad Portuaria de Málaga

— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

— Autoridad Portuaria de Melilla

— Autoridad Portuaria de Pasajes

— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

— Autoridad Portuaria de Santander

– Autoridad Portuaria de Sevilla

— Autoridad Portuaria de Tarragona

— Autoridad Portuaria de Valencia

— Autoridad Portuaria de Vigo

— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

— Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Frankrike

— Port autonome de Paris, opprettet i henhold til loi n° 68–917 relative au port autonome de Paris av 24. oktober 
1968.
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— Port autonome de Strasbourg, opprettet i henhold til convention entre l’État et la ville de Strasbourg relative à 
la construction du port rhénan de Strasbourg et à l’exécution de travaux d’extension de ce port av 20. mai 1923, 
godkjent ved lov av 26. april 1924.

— Ports autonomes drevet i henhold til Articles L. 111–1 et seq. i code des ports maritimes.

— Ports non autonomes drevet i henhold til Articles R. 121–1 et seq. i code des ports maritimes.

— Havner som forvaltes av regionale myndigheter (départements) eller drives i henhold til en konsesjon gitt av 
regionale myndigheter (départements) i henhold til artikkel 6 i lov nr. 83-663 av 22. juli 1983, som utfyller loi n° 
83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l’État av 7. januar 1983.

— Voies navigables de France, statseid selskap underlagt bestemmelsene i artikkel 124 i lov nr. 90-1168 av 
29. desember 1990, som endret.

Irland

— Havner drevet i henhold til Harbours Acts 1946 to 2000

— Port of Rosslare Harbour, drevet i henhold til Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Italia

— Statlige havner og andre havner forvaltet av Capitaneria di Porto i henhold til Codice della navigazione, kongelig 
anordning nr. 327 av 30. mars 1942.

— Uavhengige havner (enti portuali) opprettet ved særskilte lover i henhold til artikkel 19 i Codice della navigazione, 
kongelig anordning nr. 327 av 30. mars 1942.

Luxembourg

— Port de Mertert, opprettet og drevet i henhold til loi relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial 
sur la Moselle av 22. juli 1963, som endret.

Nederland

— Oppdragsgivere på området sjøhavner eller innlandshavner eller annet terminalutstyr.

Østerrike

— Innlandshavner som helt eller delvis eies av Länder og/eller Gemeinden.

Portugal

— APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., i henhold til lovdekret nr. 335/98 av 3. november 
1998.

— APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., i henhold til lovdekret nr. 336/98 av 3. november 1998.

— APS — Administração do Porto de Sines, S.A., i henhold til lovdekret nr. 337/98 av 3. november 1998.

— APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., i henhold til lovdekret nr. 338/98 av 3. november 
1998.

— APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., i henhold til lovdekret nr. 339/98 av 3. november 1998.

— IPN — Instituto Portuário do Norte, i henhold til lovdekret nr. 242/99 av 28. juni 1999.

— ICP — Instituto Portuário do Centro, i henhold til lovdekret nr. 243/99 av 28. juni 1999.

— IPS — Instituto Portuário do Sul, i henhold til lovdekret nr. 244/99 av 28. juni 1999.

— IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, i henhold til lovdekret nr. 138-A/97 av 3. juni 1997.
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Finland

— Havner drevet i henhold til laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala 
hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) og havner opprettet i henhold til lisens i henhold til del 3 i laki 
yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).

— Saimaan kanavan hoitokunt/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Sverige

— Havner og terminalanlegg i samsvar med lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän 
farled och allmän hamn og förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Det forente kongerike

— En lokal myndighet som benytter et geografisk område til å stille sjø- eller innlandshavneanlegg eller andre 
terminalanlegg til rådighet for rederier som driver sjøtransport eller transport på innlands vannveier

— En havnemyndighet som definert i del 57 i Harbours Act 1964

— British Waterways Board

— En havnemyndighet som definert i del 38 nr. 1 i Harbours Act (Northern Ireland) 1970
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VEDLEGG X

OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET LUFTHAVNANLEGG

Belgia

— Belgocontrol

— Brussels International Airport Company

— Luchthaven van Deurne

— Luchthaven van Oostende

— SA Brussels South Charleroi Airport

— SA Société de Développement et de Promotion de l’Aéroport de Bierset

Danmark

— Lufthavner drevet på grunnlag av tillatelse i henhold til § 55 nr. 1 i lov om luftfart, se lovbekendtgørelse nr. 543 av 
13. juni 2001.

Tyskland

— Lufthavner som definert i artikkel 38 nr. 2 1) i Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung av 19. juni 1964, sist endret 
21. august 2002.

Hellas

—	 «Υπηρεσία	Πολιτικής	Αεροπορίας»	(«ΥΠΑ»),	drevet	i	henhold	til	lovdekret	nr.	714/70,	endret	ved	lov	nr.	1340/83;	
selskapets organisasjon er fastsatt ved presidentforordning nr. 56/89, som senere endret.

—	 Selskapet	«Διεθνής	Αερολιμένας	Αθηνών»	i	Spata,	drevet	i	henhold	til	lovdekret	nr.	2338/95	Κύρωση	Σύμβασης	
Ανάπτυξης	του	Νέου	Διεθνούς	Αεροδρομίου	της	Αθήνας	στα	Σπάτα,	«ίδρυση	της	εταιρείας	«Διεθνής	Αερολιμένας	
Αθηνών	Α.Ε.»	έγκριση	περιβαλλοντικών	όρων	και	άλλες	διατάξεις»).

—	 «Φορείς	Διαχείρισης»	i	samsvar	med	presidentforordning	nr.	158/02	«Ίδρυση,	κατασκευή,	εξοπλισμός,	οργάνωση,	
διοίκηση,	λειτουργία	και	εκμετάλλευση	πολιτικών	αερολιμένων	από	φυσικά	πρόσωπα,	νομικά	πρόσωπα	ιδιωτικού	
δικαίου	και	Οργανισμούς	Τοπικής	Αυτοδιοίκησης»	(ΦEK	Α	137).

Spania

— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Frankrike

— Lufthavner drevet av statseide selskaper i henhold til artikkel L. 251-1, L.260-1 og L. 270-1 i code de l’aviation 
civile.

— Lufthavner drevet på grunnlag av konsesjon gitt av staten i henhold til artikkel R.223-2 i code de l’aviation civile.

— Lufthavner drevet i henhold til en arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire.

— Lufthavner opprettet av en offentlig myndighet og underlagt en konvensjon som fastsatt i artikkel L. 221-1 i code 
de l’aviation civile.

Irland

— Lufthavnene i Dublin, Cork og Shannon, forvaltet av Aer Rianta – Irish Airports.

— Lufthavner drevet på grunnlag av en public use licence gitt i henhold til Irish Aviation Authority Act 1993, endret 
ved Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, der det drives ruteflyginger med sikte på offentlig 
transport av passasjerer, post eller frakt.
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Italia

— AAAVTAG.

— Forvaltningsforetak opprettet ved særskilte lover.

— Foretak som driver lufthavnanlegg på grunnlag av konsesjon gitt i henhold til artikkel 694 i Codice della 
navigazione, kongelig anordning nr. 347 av 30. mars 1942.

— R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Luxembourg

— Aéroport du Findel.

Nederland

— Lufthavner drevet i henhold til artikkel 18 og følgende i Luchtvaartwet.

Østerrike

— Foretak som har tillatelse til å drive lufthavnanlegg i henhold til Luftfahrtgesetz, BGBl. nr. 253/1957, som endret.

Portugal

— ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., opprettet i henhold til lovdekret nr. 404/98 av 18. desember 1998.

— NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., opprettet i henhold til lovdekret nr. 404/98 av 
18. desember 1998.

— ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., opprettet i henhold til lovdekret nr. 453/91 av 
11. desember 1991.

Finland

— Lufthavner forvaltet av «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» eller av et kommunalt eller offentlig foretak i henhold til 
ilmailulaki/luftfartslagen (281/1995).

Sverige

— Lufthavner som eies og drives av det offentlige i samsvar med luftfartslagen (1957:297).

— Lufthavner som eies og drives av private og har en driftslisens i henhold til nevnte lov, når denne lisensen tilsvarer 
kriteriene i direktivets artikkel 2 nr. 3.

Det forente kongerike

— En lokal myndighet som utnytter et geografisk område for å stille lufthavns- eller andre terminalanlegg til rådighet 
for lufttransportforetak.

— En lufthavnsoperatør som definert i Airports Act 1986 som forvalter en lufthavn i henhold til economic regulation 
som definert i del IV i nevnte lov.

— En lufthavnsoperatør som definert i Airports Act 1986 som forvalter en lufthavn i henhold til economic regulation 
som definert i del IV i nevnte lov.

— Highland and Islands Airports Limited.

— En lufthavnsoperatør som definert i Airports (Northern Ireland) Order 1994.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/420 25.6.2009

VEDLEGG XI

LISTE OVER FELLESSKAPSREGELVERK NEVNT I ARTIKKEL 30 NR. 3

A.  TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV GASS ELLER VARME

 Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. juni 1998 om felles regler for det indre marked for naturgass(1)

B.  PRODUKSJON, OVERFØRING ELLER DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET

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

C.  PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV DRIKKEVANN

 —

D.  OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET JERNBANETRANSPORT

 —

E.  OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVEI, TROLLEYBUSS 
ELLER BUSS

 —

F.  OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET POSTTJENESTER

 Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et indre 
marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet(3)

G.  LETING ETTER OG UTVINNING AV OLJE ELLER GASS

 Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å 
drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(4)

H.  LETING ETTER OG UTVINNING AV KULL ELLER ANNET FAST BRENSEL

 —

I.  OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET SJØHAVNER, INNLANDSHAVNER ELLER ANDRE 
TERMINALANLEGG

 —

J.  OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET LUFTHAVNANLEGG

 —

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 1.
(2) EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20.
(3) EFT L 15 av 21.1.1998, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv 2002/39/EF (EFT L 176 av 5.7.2002, s. 21).
(4) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3.
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VEDLEGG XII

LISTE OVER VIRKSOMHETER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 2 BOKSTAV B) (1)

NACE(1)

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CPV-kode

Næring
Nærings-
hoved-
gruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45 Bygge- og anleggsvirk-
somhet

Denne næring omfatter:

oppføring av nye bygninger og nye anlegg, 
restaurering og vanlige reparasjoner

45000000

45.1 Grunnarbeid 45100000

45.11 Riving av bygninger og 
flytting av masse

Denne næringsgruppen omfatter:

— riving av bygninger og andre konstruk-
sjoner

— rydding av byggeplasser

— flytting av masse: graving, deponering, 
nivellering og planering av byggeplass, 
grøftegraving, steinfjerning, sprenging 
osv.

— Klargjøring av byggeplass for gruve-
drift:

— fjerning av overjord og annen klargjø-
ring samt annet forberedende arbeid i 
forbindelse med gruvedrift

Denne næringsgruppen omfatter også:

— drenering av bygge- og anleggsplasser

— drenering av jordbruks- og skogbruksa-
realer

45110000

45.12 Prøvedrilling og –boring Denne næringsgruppen omfatter:

— prøvedrilling, prøveboring og uttak av 
prøver i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid og for geofysiske, geolo-
giske eller lignende formål

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

— boring av olje- eller gassbrønner til 
produksjon, se 11.20

— boring av vannbrønner, se 45.25

— sjaktsenkning, se 45.25

— olje- og gassleting, geofysiske og seis-
miske undersøkelser, se 74.20

45120000

45.2 Oppføring av bygninger, 
helt eller delvis, annen 
bygge- og anleggsvirk-
somhet

45200000

(1)  Dersom CPV og NACE har forskjellig tolkning, skal NACE-nomenklaturen gjelde.
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NACE(1)

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CPV-kode

Næring
Nærings-
hoved-
gruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.21 Oppføring av bygninger 
og andre konstruksjoner

Denne næringsgruppen omfatter:

oppføring av alle typer bygninger

oppføring av bygge- og 
anleggskonstruksjoner

broer, herunder broer for motorveier 
på pæledekk, viadukter, tunneler og 
undergrunnsbaner

lange rørledninger, kommunikasjons- og 
kraftledninger

rørledninger, kommunikasjoner og 
kraftledninger i byer;

følgearbeid i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid i byer

montering og oppføring av prefabrikkerte 
konstruksjoner på anleggsplassen

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

tjenesteyting i forbindelse med olje- og 
gassutvinning, se 11.20

oppføring av komplette prefabrikkerte 
konstruksjoner fra egenproduserte deler som 
ikke er av betong, se næring 20, 26 og 28

bygge- og anleggsarbeider, bortsett fra 
stadion- og svømmeanlegg, idrettshaller, 
tennisbaner, golfbaner og andre 
idrettsanlegg, se 45.23

installasjonsarbeid i bygninger, se 45.3

ferdiggjøring av bygninger, se 45.4

arkitektvirksomhet og teknisk 
konsulentvirksomhet, se 74.20

prosjektstyring i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeid, se 74.20

45210000

45.22 Montering av takkon-
struksjoner og taktekking

Denne næringsgruppen omfatter:

montering av tak

taktekking

tettingsarbeid

45220000

45.23 Bygging av veier, flyplas-
ser og idrettsanlegg

Denne næringsgruppen omfatter:

bygging av motorveier, gater og veier samt 
andre kjøreveier og gangstier

bygging av jernbaner

bygging av rullebaner

bygge- og anleggsarbeider, bortsett fra byg-
ninger, i forbindelse med stadion- og svøm-
meanlegg, idrettshaller, tennisbaner, golfba-
ner og andre sportsanlegg

malearbeid i forbindelse med oppmerking av 
veidekker, parkeringsplasser

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

forberedende flytting av masse, se 45.11

45230000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CPV-kode

Næring
Nærings-
hoved-
gruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.24 Bygging av havne- og 
damanlegg

Denne næringsgruppen omfatter bygging 
av:

vannveier, havne- og elveanlegg, lystbåthav-
ner (marinaer), sluser osv.

dreneringsarbeid i forbindelse med demnin-
ger og diker

arbeid under vann

45240000

45.25 Annen spesialisert bygge- 
og anleggsvirksomhet

Denne næringsgruppen omfatter:

bygge- og anleggsvirksomhet innenfor et 
område som er felles for forskjellige kon-
struksjoner, og som krever spesialkompe-
tanse eller -utstyr

fundamentering, herunder nedramming av 
pæler

brønnboring og –bygging, sjaktsenkning

oppføring av stålelementer som ikke er 
egenproduserte

bøying av stålprofiler

murer- og broleggingsarbeid

montering og demontering av stillaser og 
arbeidsplattformer, herunder utleie av stil-
laser og arbeidsplattformer

montering av skorsteiner og industriovner

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

utleie av stillaser uten montering og demon-
tering, se 71.32

45250000

45.3 Bygginstallasjon 45300000

45.31 Elektrisk installasjonsar-
beid

Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge- 
og anleggsprosjekter av:

elektriske ledninger og armaturer

telekommunikasjonssystemer

elektriske oppvarmingsanlegg

boligantenner

brannalarmer

tyverialarmsystemer

heiser og rulletrapper

lynavledere osv.

45310000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CPV-kode

Næring
Nærings-
hoved-
gruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.32 Isolasjonsarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge-
prosjekter av varme-, lyd- eller vibrasjonsi-
solering

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

tettingsarbeid, se 45.22

45320000

45.33 VVS-arbeid Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon i bygninger eller andre bygge- 
og anleggsprosjekter av:

rør- og sanitærutstyr

gassarmatur

varme-, ventilasjons-, kjøle- eller luftkondi-
sjoneringsutstyr, med kanaler

sprinklersystemer

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

installasjon av elektriske oppvarmingsan-
legg, se 45.31

45330000

45.34 Annen bygginstallasjon Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon av belysnings- og signalsys-
temer for veier, jernbaner, lufthavner og 
havner

installasjon i bygninger eller andre bygge- 
og anleggsprosjekter av armatur eller utstyr 
ikke nevnt annet sted

45340000

45.4 Ferdiggjøring av bygnin-
ger og konstruksjoner

45400000

45.41 Stukkatørarbeid og pus-
sing

Denne næringsgruppen omfatter:

utførelse i bygninger eller andre bygge-
prosjekter av indre og ytre stukkatør- og 
pussearbeider, herunder påføring av pus-
seunderlag

45410000

45.42 Snekkerarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

montering av dører, vinduer, dør- og vindus-
karmer, elementkjøkken, trapper, butikkin-
teriører og lignende som ikke er egenprodu-
serte, av tre eller andre materialer

ferdigstillende interiørarbeider, f.eks. him-
linger, veggbekledning av tre, flyttbare skil-
levegger osv.

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

legging av parkettgulv og andre gulvbelegg 
av tre, se 45.43

45420000
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NACE(1)

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CPV-kode

Næring
Nærings-
hoved-
gruppe

Nærings-
gruppe Beskrivelse Merknader

45.43 Gulvlegging og veggbe-
kledning

Denne næringsgruppen omfatter:

legging, oppsetting eller montering i bygnin-
ger eller andre bygge- og anleggsprosjekter 
av:

vegg- eller gulvfliser av keramikk, betong 
eller tilhugget stein

parkett og andre gulvbelegg av tre, tepper og 
linoleumsgulvbelegg, herunder gulvbelegg 
av gummi eller plast

gulvbelegg eller veggbekledning av terrasso, 
marmor, granitt eller skifer

tapeter

45430000

45.44 Maler- og glassarbeid Denne næringsgruppen omfatter:

innendørs og utendørs maling av bygninger,

maling av konstruksjoner

montering av glass, speil osv.

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

montering av vinduer, se 45.42

45440000

45.45 Annen ferdiggjøring av 
bygninger

Denne næringsgruppen omfatter:

installasjon av private svømmebassenger 

damprensing, sandblåsing og lignende ren-
gjøring av fasader

annen ferdiggjøring ikke nevnt annet sted

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

innvendig rengjøring av bygninger og andre 
konstruksjoner, se 74.70

45450000

45.5 Utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner med 
personell

45500000

45.50 Utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner med 
personell

Denne næringsgruppen omfatter ikke:

utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten 
fører, se 71.32

45500000

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De 
europeiske fellesskap (EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1). Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 761/93 (EFT L 83 av 3.4.1993, s. 1).
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VEDLEGG XIII

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV KONTRAKTER

A.  ÅPNE ANBUDSKONKURRANSER

1.  Oppdragsgiverens navn, adresse, telegramadresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer.

2.  Gi eventuelt opplysninger om kontrakten er forbeholdt vernede verksteder eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3.  Kontrakttype (varekontrakt, bygge- og anleggskontrakt eller tjenestekontrakt; oppgi eventuelt om det dreier 
seg om en rammeavtale eller en dynamisk innkjøpsordning).

Tjenestens kategori som definert i vedlegg XVII A eller XVII B samt beskrivelse (referansenummer/–numre 
i nomenklaturen).

Angi eventuelt om det skal innhentes anbud for kjøp, leasing, leie eller avbetaling eller en kombinasjon av 
disse.

4.  Leveringssted, anleggsplass eller sted der tjenesten ytes.

5.  For varer og bygge- og anleggsarbeider:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres (referansenummer/–numre i nomenklaturen), herunder 
eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, samt et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene 
dersom den er kjent, samt eventuelt antall forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et 
overslag over tidsplanen for ytterligere utlysninger av konkurranse for planlagte innkjøp, dersom den er 
kjent, eller arten og omfanget av de tjenester som skal ytes samt arbeidets generelle art (referansenummer/–
numre i nomenklaturen).

b) Opplysning om leverandørene kan gi anbud på deler av og/eller alle leveransene.

Dersom en bygge- og anleggskontrakt er inndelt i flere delarbeider, de ulike delarbeidenes størrelse og 
muligheten for å gi anbud på ett, flere eller samtlige av dem.

c) For bygge- og anleggskontrakter: opplysninger om formålet med arbeidet eller med kontrakten dersom 
den også omfatter prosjektering.

6.  For tjenester:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres, herunder eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, 
samt et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene dersom den er kjent, samt eventuelt 
antall forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et overslag over tidsplanen for ytterligere 
utlysninger av konkurranse for planlagte innkjøp dersom den er kjent.

b) Angivelse av om tjenesteytelsen er forbeholdt et bestemt yrke ved lov eller forskrift.

c) Henvisning til loven eller forskriften.

d) Angivelse av om juridiske personer skal oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for det personale som har 
ansvar for å utføre tjenesteytelsen.

e) Angivelse av om tjenesteytere kan gi anbud på en del av de berørte tjenester.

7.  Opplysning om det foreligger tillatelse til å innlevere alternative anbud, dersom dette er kjent.

8.  Frister for levering eller gjennomføring eller tjenestekontraktens varighet, og startdato i den grad det er mulig.
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9. a) Adresse som forespørsler om utlevering av nødvendige dokumenter og tilleggsdokumenter kan rettes til.

b) Det beløp og betalingsvilkårene for det beløp som eventuelt må betales for dokumentene.

10. a) Frist for mottak av anbud eller veiledende anbud i tilfeller der det brukes en dynamisk innkjøpsordning.

b) Adressen de skal sendes til.

c) Det eller de språk anbudene skal avfattes på.

11. a) Eventuelt, personer som har tillatelse til å være til stede ved anbudsåpningen.

b) Dato, klokkeslett og sted for anbudsåpningen.

12.  Depositum og garantier, dersom dette forlanges.

13. De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte 
vilkår.

14.  Den rettslige form som eventuelt må antas av den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten.

15.  Økonomiske og tekniske minstekrav som må oppfylles av markedsdeltakeren som får kontrakten.

16.  Det tidsrom anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud.

17.  Eventuelt særlige vilkår for gjennomføring av kontrakten.

18.  Kriterier nevnt i artikkel 55 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller «økonomisk mest 
fordelaktig anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbudet samt kriterienes 
vekting, eller eventuelt disse kriterienes prioriterte rekkefølge, skal nevnes dersom de ikke er nevnt i 
spesifikasjonene.

19.  Henvisning til eventuell offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av den periodiske kunngjøringen 
eller av kunngjøringen om offentliggjøring av denne kunngjøring i kjøperprofilen som kontrakten henviser til.

20.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den avdeling som kan 
gi disse opplysningene.

21.  Dato da kunngjøringen ble sendt av oppdragsgiver.

22.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (skal 
oppgis av Kontoret).

23.  Andre relevante opplysninger.

B.  BEGRENSEDE ANBUDSKONKURRANSER

1.  Oppdragsgiverens navn, adresse, telegramadresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer.

2.  Gi eventuelt opplysninger om kontrakten er forbeholdt vernede verksteder eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3.  Kontrakttype (varekontrakt, bygge- og anleggskontrakt eller tjenestekontrakt; oppgi eventuelt om det dreier 
seg om en rammeavtale).

Tjenestens kategori som definert i vedlegg XVII A eller XVII B samt beskrivelse (referansenummer/–numre 
i nomenklaturen).
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Angi eventuelt om det skal innhentes anbud for kjøp, leasing, leie eller avbetaling eller en kombinasjon av 
disse.

4.  Leveringssted, anleggsplass eller sted der tjenesten ytes.

5.  For varer og bygge- og anleggsarbeider:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres, (referansenummer/–numre i nomenklaturen), herunder 
eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, samt et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene 
dersom den er kjent, samt eventuelt antall forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et 
overslag over tidsplanen for ytterligere utlysninger av konkurranse for planlagte innkjøp, dersom den er 
kjent, eller arten og omfanget av de tjenester som skal ytes samt arbeidets generelle art (referansenummer/–
numre i nomenklaturen).

b) Opplysning om leverandørene kan gi anbud på deler av og/eller alle de ønskede varene.

 Dersom en bygge- og anleggskontrakt er inndelt i flere delarbeider, de ulike delarbeidenes størrelse og 
muligheten for å gi anbud på ett, flere eller samtlige av dem.

c) Opplysninger om formålet med arbeidet eller med kontrakten dersom den også omfatter prosjektering.

6.  For tjenester:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres, herunder eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, 
samt et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene dersom den er kjent, samt eventuelt 
antall eventuelle forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et overslag over tidsplanen for 
ytterligere utlysninger av konkurranse for planlagte innkjøp dersom den er kjent.

b) Angivelse av om tjenesteytelsen er forbeholdt et bestemt yrke ved lov eller forskrift.

c) Henvisning til loven eller forskriften.

d) Angivelse av om juridiske personer skal oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for det personale som har 
ansvar for å utføre tjenesteytelsen.

e) Angivelse av om tjenesteytere kan gi anbud på en del av de berørte tjenester.

7.  Opplysning om det foreligger tillatelse til å innlevere alternative anbud, dersom dette er kjent.

8.  Frister for levering eller gjennomføring eller tjenestekontraktens varighet, og startdato i den grad det er mulig.

9.  Den rettslige form som eventuelt må antas av den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten.

10. a) Frist for mottak av anmodninger om å delta.

b) Adressen de skal sendes til.

c) Det eller de språk anbudene skal avfattes på.

11.  Frist for avsendelse av anbudsinnbydelser.

12.  Depositum og garantier, dersom dette forlanges.

13.  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte 
vilkår.
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14.  Opplysninger om markedsdeltakerens personlige stilling og de økonomiske og tekniske minstekrav som 
markedsdeltakeren må oppfylle.

15.  Kriterier nevnt i artikkel 55 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller «økonomisk mest 
fordelaktig anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbudet samt kriterienes 
vekting, eller eventuelt disse kriterienes prioriterte rekkefølge, skal nevnes dersom de ikke er nevnt i 
spesifikasjonene eller ikke blir angitt i anbudsinnbydelsen.

16.  Eventuelt særlige vilkår for gjennomføring av kontrakten.

17.  Henvisning til eventuell offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av den periodiske kunngjøringen 
eller av kunngjøringen om offentliggjøring av denne kunngjøring i kjøperprofilen som kontrakten henviser til.

18.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan 
gi disse opplysningene.

19.  Dato da kunngjøringen ble sendt av oppdragsgiver.

20.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (skal 
oppgis av Kontoret).

21.  Andre relevante opplysninger.

C.  KJØP ETTER FORHANDLING

1.  Oppdragsgiverens navn, adresse, telegramadresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer.

2.  Gi eventuelt opplysninger om kontrakten er forbeholdt vernede verksteder eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3.  Kontrakttype (varekontrakt, bygge- og anleggskontrakt eller tjenestekontrakt; oppgi eventuelt om det dreier 
seg om en rammeavtale).

Tjenestens kategori som definert i vedlegg XVII A eller XVII B samt beskrivelse (referansenummer/–numre 
i nomenklaturen).

Angi eventuelt om det skal innhentes anbud for kjøp, leasing, leie eller avbetaling eller en kombinasjon av 
disse.

4.  Leveringssted, anleggsplass eller sted der tjenesten ytes.

5.  For varer og bygge- og anleggsarbeider:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres, (referansenummer/–numre i nomenklaturen), herunder 
eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, samt et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene 
dersom den er kjent, samt eventuelt antall forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et 
overslag over tidsplanen for ytterligere utlysninger av konkurranse for planlagte innkjøp, dersom den er 
kjent, eller arten og omfanget av de tjenester som skal ytes samt arbeidets generelle art (referansenummer/–
numre i nomenklaturen);

b) Opplysning om leverandørene kan gi anbud på deler av og/eller alle de ønskede varene.

Dersom en bygge- og anleggskontrakt er inndelt i flere delarbeider, de ulike delarbeidenes størrelse og 
muligheten for å gi anbud på ett, flere eller samtlige av dem.

c) For bygge- og anleggskontrakter: opplysninger om formålet med arbeidet eller med kontrakten dersom 
den også omfatter prosjektering.
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6.  For tjenester:

a) Arten og mengden av varer som skal leveres, herunder eventuelle opsjoner på ytterligere innkjøp, samt 
et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene dersom den er kjent, samt antallet eventuelle 
forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis et overslag over tidsplanen for ytterligere 
konkurranseutlysninger for planlagte innkjøp dersom dette er mulig.

b) Angivelse av om utførelsen av tjenesteytelsen er forbeholdt et bestemt yrke, med hjemmel i lov eller 
forskrift.

c) Henvisning til loven eller forskriften.

d) Angivelse av om juridiske personer skal oppgi navn og de faglige kvalifikasjoner for det personale som 
har ansvar for å utføre tjenesteytelsen.

e) Angivelse av om tjenesteytere kan gi anbud på en del av de berørte tjenester.

7.  Opplysning om det foreligger tillatelse til å innlevere alternative anbud, dersom dette er kjent.

8.  Frister for levering eller gjennomføring eller tjenestekontraktens varighet, og startdato i den grad det er mulig.

9.  Den rettslige form som eventuelt må antas av den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten.

10. a) Frist for mottak av anmodninger om å delta.

b) Adressen de skal sendes til.

c) Det eller de språk anbudene skal avfattes på.

11.  Depositum og garantier, dersom dette forlanges.

12.  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler nevnte 
vilkår.

13.  Opplysninger om markedsdeltakerens personlige stilling og de økonomiske og tekniske minstekrav som 
markedsdeltakeren må oppfylle.

14.  Kriterier nevnt i artikkel 55 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller «økonomisk mest 
fordelaktig anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbudet samt kriterienes 
vekting, eller eventuelt disse kriterienes prioriterte rekkefølge, skal nevnes dersom de ikke er nevnt i 
spesifikasjonene eller ikke blir angitt i forhandlingsinnbydelsen.

15.  Eventuelt navn og adresser til markedsdeltakere som allerede er valgt av oppdragsgiveren.

16.  Tidspunkt for eventuelle tidligere kunngjøringer i Den europeiske unions tidende.

17.  Eventuelt særlige vilkår for gjennomføring av kontrakten.

18.  Henvisning til eventuell offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av den periodiske kunngjøringen 
eller av kunngjøringen om offentliggjøring av denne kunngjøring i kjøperprofilen som kontrakten henviser til.

19.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan 
gi disse opplysningene.

20.  Dato da kunngjøringen ble sendt av oppdragsgiver.

21.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (skal 
oppgis av Kontoret).

22.  Andre relevante opplysninger.
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D.  FORENKLET KUNNGJØRING AV KONTRAKT TIL BRUK I EN DYNAMISK INNKJØPSORDNING(1)

1.  Oppdragsgiverens stat.

2.  Oppdragsgiverens navn og e-postadresse.

3.  Henvisning til offentliggjøring av kunngjøringen av anbudskonkurranse i den dynamiske innkjøpsordningen.

4.  E-postadressen der kontraktsdokumenter og tilleggsdokumenter vedrørende den dynamiske innkjøpsordningen 
er tilgjengelige.

5.  Kontraktens gjenstand: beskrivelse ved referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen samt mengde eller 
omfang av kontrakten som skal tildeles.

6.  Frist for innlevering av veiledende anbud.

(1) Med sikte på adgang til ordningen for senere å kunne delta når det utlyses konkurranse om en bestemt kontrakt.
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VEDLEGG XIV

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGEN AV AT DET FINNES EN 
KVALIFIKASJONSORDNING

1.  Oppdragsgiverens navn, adresse, telegramadresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer.

2.  Gi eventuelt opplysninger om kontrakten er forbeholdt vernede verksteder eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

3.  Kvalifikasjonsordningens formål (beskrivelse av varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider eller tilhørende 
kategorier som skal kjøpes inn ved hjelp av systemet — referansenummer/-numre i nomenklaturen).

4.  Vilkår som skal oppfylles av markedsdeltakerne i lys av deres kvalifikasjon i henhold til ordningen, og metoder for 
å kontrollere hvert enkelt vilkår. Dersom beskrivelsen av slike vilkår og kontrollmetoder er omfangsrik og bygger 
på dokumenter som er tilgjengelige for berørte markedsdeltakere, skal det være tilstrekkelig med et sammendrag 
av de viktigste vilkårene og metodene samt en henvisning til disse dokumentene.

5.  Kvalifikasjonsordningens varighet og vilkårene for at den skal kunne forlenges.

6.  Opplysning om at kunngjøringen fungerer som utlysning av konkurranse.

7.  Adresse der ytterligere opplysninger og dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonsordingen kan fås (dersom den er 
forskjellig fra adressene nevnt i nr. 1).

8.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi 
disse opplysningene.

9.  Dersom de er kjent, kriterier nevnt i artikkel 55 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller 
«økonomisk mest fordelaktig anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbudet samt 
kriterienes vekting, eller eventuelt disse kriterienes prioriterte rekkefølge, skal nevnes dersom de ikke er nevnt i 
spesifikasjonene eller ikke blir angitt i anbuds- eller forhandlingsinnbydelsen.

10.  Andre relevante opplysninger.
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VEDLEGG XV A

A  OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I DEN PERIODISKE VEILEDENDE KUNNGJØRINGEN

I.  RUBRIKKER SOM SKAL FYLLES UT I ALLE TILFELLER

1.  Navn, adresse, telegramadresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer til oppdragsgiver 
eller det organ som gir tilleggsopplysninger.

2. a) For varekontrakter: arten og mengden av tjenester som skal ytes eller varer som skal leveres 
(referansenummer/-numre i nomenklaturen).

b) For bygge- og anleggskontrakter: arten og mengden av tjenester som skal ytes, arbeidets eller delarbeidenes 
allmenne kjennetegn, med henvisning til arbeidet (referansenummer/-numre i nomenklaturen).

c) For tjenestekontrakter: samlede planlagte innkjøp for hver av tjenestekategoriene oppført i vedlegg XVII A 
(referansenummer/-numre i nomenklaturen).

3.  Kunngjøringens avsendelsesdato eller datoen da kunngjøringen ble offentliggjort i kjøperprofilen.

4.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (skal 
oppgis av nevnte kontor).

5.  Andre relevante opplysninger.

II. OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS DERSOM KUNNGJØRINGEN BRUKES TIL Å UTLYSE KONKURRANSE, 
ELLER NÅR DEN GIR ADGANG TIL Å FORKORTE FRISTENE FOR MOTTAK AV ANBUD

6.  Opplysning om at berørte leverandører kan melde sin interesse for kontrakten(e) til oppdragsgiveren.

7.  Gi eventuelt opplysninger om kontrakten er forbeholdt vernede verksteder eller om den utelukkende skal 
gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernet sysselsetting.

8.  Frist for mottak av søknader til en anbuds- eller forhandlingsinnbydelse.

9.  Arten og mengden av varene som skal leveres, arbeidets generelle art eller tjenestekategori som definert 
i vedlegg XVII A samt en beskrivelse som opplyser om rammeavtale(r) er forventet, herunder eventuelle 
opsjoner på ytterligere innkjøp, og et overslag over tidsplanen for iverksetting av opsjonene dersom den er 
kjent, samt eventuelt antall forlengelser. For stadig tilbakevendende kontrakter gis det også et overslag over 
tidsplanen for ytterligere utlysninger av konkurranse.

10.  Gi opplysninger om det dreier seg om kjøp, leasing, leie eller kjøp på avbetaling, eller en kombinasjon av disse.

11.  Frister for levering eller gjennomføring eller tjenestekontraktens varighet, og startdato i den grad det er mulig.

12.  Adressen som berørte foretak skriftlig kan melde sin interesse til.

Frister for mottak av slike henvendelser.

Det eller de språk som søknader eller anbud skal avfattes på.

13.  Økonomiske og tekniske vilkår, samt finansielle og tekniske garantier som kreves av leverandører.

14. a) Antatt tidspunkt for innledning av framgangsmåten ved tildeling av kontrakten(e) (dersom det er kjent).

b) Typen anbudskonkurranse (begrenset eller kjøp etter forhandling),

c) Pris og betalingsopplysninger for dokumenter vedrørende konsultasjonen.
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15.  Eventuelt særlige vilkår for gjennomføring av kontrakten.

16.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrister 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan 
gi disse opplysningene.

17.  Dersom de er kjent, kriterier nevnt i artikkel 55 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller 
«økonomisk mest fordelaktig anbud». Kriterier som representerer det økonomisk mest fordelaktige anbudet 
samt kriterienes vekting, eller eventuelt disse kriterienes prioriterte rekkefølge, skal nevnes dersom de ikke er 
nevnt i spesifikasjonene eller ikke er angitt i innbydelsen til å bekrefte interesse nevnt i artikkel 47 nr. 5, eller 
i anbuds- eller forhandlingsinnbydelsen.
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VEDLEGG XV B

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV OFFENTLIGGJØRING AV EN 
PERIODISK VEILEDENDE KUNNGJØRING I EN KJØPERPROFIL SOM IKKE BRUKES TIL Å 

UTLYSE KONKURRANSE

1.  Oppdragsgiverens stat.

2.  Oppdragsgiverens navn.

3.  «Kjøperprofilens» Internett-adresse (URL).

4.  Referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen.
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VEDLEGG XVI

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGEN AV TILDELING AV KONTRAKT

I.  Opplysninger som skal offentliggjøres i Den europeiske unions tidende(1)

1.  Oppdragsgiverens navn og adresse.

2.  Kontrakttype (varekontrakt, bygge- og anleggskontrakt eller tjenestekontrakt samt referansenummer/-numre i 
nomenklaturen; oppgi eventuelt om det er en rammeavtale).

3.  Minst en sammenfattende beskrivelse av varenes, bygge- og anleggsarbeidenes eller tjenesteytelsenes art og 
omfang.

4. a) Form for konkurranseutlysning (kunngjøring om kvalifikasjonsordning, periodisk kunngjøring, 
anbudsinnbydelse),

b) Henvisning til kunngjøringens offentliggjøring i Den europeiske unions tidende.

c) Dersom kontrakten er tildelt uten utlysing av konkurranse på forhånd, en henvisning til den relevante 
bestemmelse i artikkel 40 nr. 3 eller artikkel 32.

5.  Framgangsmåte ved tildeling av kontrakt (åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse eller kjøp 
etter forhandling).

6.  Antall mottatte anbud.

7.  Dato for kontraktstildelingen.

8.  Pris betalt for leilighetskjøp i henhold til artikkel 40 nr. 3 bokstav j).

9.  Navn og adresse til utvalgt(e) markedsdeltaker(e).

10.  Oppgi eventuelt om kontrakten er blitt, eller kan bli, overdratt til underleverandører.

11.  Betalt pris eller pris på høyeste og laveste anbud som er tatt i betraktning ved tildelingen av kontrakten.

12. Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrist 
eller, om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan 
gi disse opplysningene.

13.  Valgfrie opplysninger:

– den verdi og andel av kontrakten som er eller kan bli overdratt til underleverandører,

– tildelingskriterier.

II.  Opplysninger som ikke skal offentliggjøres

14.  Antall tildelte kontrakter (når en kontrakt er delt mellom flere leverandører).

15.  Verdien av hver tildelte kontrakt.

16.  Produktets eller tjenesteytelsens opprinnelsesstat (opprinnelse i eller utenfor Fellesskapet; dersom det siste er 
tilfelle, fordelt på tredjestater).

17.  Hvilke kriterier er anvendt for tildelingen (økonomisk mest fordelaktige anbud, laveste pris)?

(1) Opplysninger i rubrikk 6, 9 og 11 regnes som opplysninger som ikke skal offentliggjøres dersom oppdragsgiveren anser at 
offentliggjøring kan skade en følsom forretningsinteresse.
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18.  Ble kontrakten tildelt en anbyder som la fram et alternativt anbud i samsvar med artikkel 36 nr. 1?

19.  Ble noen anbud avvist fordi de var unormalt lave, i samsvar med artikkel 57?

20.  Dato for oversendelse av kunngjøringen fra oppdragsgiver.

21.  For kontrakter om tjenesteytelsene oppført i vedlegg XVII B, oppdragsgiverens samtykke til å offentliggjøre 
kunngjøringen (artikkel 43 nr. 4).
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VEDLEGG XVII A(1)

TJENESTER SOM DEFINERT I ARTIKKEL 31

Kategori Beskrivelse CPC-ref. nr.(1) CPV-referansenummer

1 Vedlikehold og reparasjon 6112, 6122, 633, 886 Fra 50100000 til 50982000 
(unntatt 50310000 til 50324200 og 50116510-9, 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0)

2

Landtransport(2), herunder tjenester utført 
med pansrede kjøretøyer og budtjenester, 
unntatt posttransport

712 (unntatt 71235), 
7512, 87304

Fra 60112000-6 til 60129300-1 
(unntatt 60121000 til 60121600, 60122200-1, 60122230-0), 
og fra 64120000-3 til 64121200-2

3 Lufttransport av personer og gods, unntatt 
posttransport

73 (unntatt 7321) Fra 62100000-3 til 62300000-5 
(unntatt 62121000-6, 62221000-7)

4 Posttransport på land(2) og i luften 71235, 7321 60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5 Telekommunikasjonstjenester 752 Fra 64200000-8 til 64228200-2, 
72318000-7, 
og fra 72530000-9 til 72532000-3

6 Finansielle tjenester:

a) Forsikringstjenester

b) Bank- og investeringstjenes-
ter(3)

ex 81, 812, 814 Fra 66100000-1 til 66430000-3 og 
fra 67110000-1 til 67262000-1(3)

7 EDB-tjenester og tilknyttede tjenester 84 Fra 50300000-8 til 50324200-4,

Fra 72100000-6 til 72591000-4 
unntatt 72318000-7 og fra 72530000-9 til 72532000-3)

8 Forsknings- og utviklingstjenester(4) 85 Fra 73000000-2 til 73300000-5 
(unntatt 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9 Regnskap, revisjon og bokføring 862 Fra 74121000-3 til 74121250-0

10 Markedsundersøkelser og opinionsmå-
linger

864 Fra 74130000-9 til 74133000-0, og

74423100-1, 74423110-4

11 Bedriftsrådgivning(5) og tilknyttede 
tjenester

865, 866 Fra 73200000-4 til 73220000-0, 
Fra 74140000-2 til 74150000-5 
(unntatt 74142200-8), og  
74420000-9, 74421000-6, 
74423000-0, 74423200-2, 
74423210-5, 74871000-5, 
93620000-0

(1) Dersom CPV og CPC har forskjellig tolkning, skal CPC-nomenklaturen gjelde.
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Kategori Beskrivelse CPC-ref. nr.(1) CPV-referansenummer

12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og 
integrerte ingeniørtjenester; byplanleg-
gings- og landskapsarkitekttjenester; 
tilknyttet vitenskapelig og teknisk kon-
sulentvirksomhet, teknisk prøving og 
analyse

867 Fra 74200000-1 til 74276400-8, og  
Fra 74310000-5 til 74323100-0, og 74874000-6

13 Reklamevirksomhet 871 Fra 74400000-3 til 74422000-3 
(unntatt 74420000-9 og 74421000-6)

14 Rengjøring av bygninger samt tjenester 
tilknyttet eiendomsforvaltning

874, 82201 til 82206 Fra 70300000-4 til 70340000-6, og  
fra 74710000-9 til 74760000-4

15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på hono-
rar- eller kontraktsbasis

88442 Fra 78000000-7 til 78400000-1

16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, 
rensing og lignende tjenester

94 Fra 90100000-8 til 90320000-6, og  
50190000-3, 50229000-6,  
50243000-0

(1) CPC-nomenklaturen (foreløpig utgave), brukt til å definere virkeområdet for direktiv 93/38/EØF.
(2) Unntatt jernbanetransporttjenester som omfattes av kategori 18.
(3) Unntatt finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt sentralbanktjenester. Erverv eller 

leie, uten hensyn til finansieringsform, av fast eiendom, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller om rettigheter til slik eiendom er også unntatt; derimot 
skal kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes av dette direktiv.

(4) Unntatt forsknings- og utviklingstjenester der ikke utbyttet utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse av egen virksomhet, forutsatt 
at vederlaget for tjenesten som ytes, i sin helhet dekkes av den offentlige oppdragsgiveren.

(5) Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
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VEDLEGG XVII B

TJENESTER SOM DEFINERT I ARTIKKEL 32

Kategori Beskrivelse CPC-ref. nr. CPV-referansenummer

17 Hotell- og restaurantvirksomhet 64 Fra 55000000-0 til 55524000-9, og  
fra 93400000-2 til 93411000-2

18 Jernbanetransporttjenester 711 60111000-9, og  
fra 60121000-2 til 60121600-8

19 Transport på vannvei 72 Fra 61000000-5 til 61530000-9, og  
fra 63370000-3 til 63372000-7

20 Støtte- og hjelpetransporttjenester 74 62400000-6, 62440000-8,  
62441000-5, 62450000-1,  
fra 63000000-9 til 63600000-5  
unntatt 63370000-3, 63371000-0,  
63372000-7), og  
74322000-2, 93610000-7

21 Juridiske tjenester 861 Fra 74110000-3 til 74114000-1

22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(1) 872 Fra 74500000-4 til 74540000-6  
(unntatt 74511000-4), og  
fra 95000000-2 til 95140000-5

23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, 
unntatt tjenester utført med pansrede 
kjøretøyer

873 (unntatt 
87304)

Fra 74600000-5 til 74620000-1

24 Undervisning og yrkesopplæring 92 Fra 80100000-5 til 80430000-7

25 Helse- og sosialtjenester 93 74511000-4, og 
fra 85000000-9 til 85323000-9 (unntatt 85321000-5 og 85322000-
2)

26 Fritid, kultur og sport 96 Fra 74875000-3 til 74875200-5, og  
fra 92000000-1 til 92622000-7  
(unntatt 92230000-2)

27 Andre tjenester

(1) Unntatt arbeidsavtaler.
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VEDLEGG XVIII

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV PROSJEKTKONKURRANSER

1.  Oppdragsgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, teleks- og telefaksnummer, og tilsvarende 
opplysninger om hvor man kan henvende seg for å innhente tilleggsopplysninger.

2.  Prosjektbeskrivelse (referansenummer/-numre i nomenklaturen).

3.  Konkurransetype: åpen eller begrenset.

4.  Ved åpen konkurranse: frist for mottak av prosjektforslag.

5. Ved begrenset konkurranse:

a) antatt antall deltakere (eller minste og største antall),

b) eventuelt navnene til allerede utvalgte deltakere,

c) kriterier for utvelging av deltakere,

d) frist for mottak av anmodninger om å delta.

6.  Oppgi eventuelt om deltakelse er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe.

7.  Kriterier for vurdering av prosjektforslag.

8.  Navnene til eventuelt utvalgte jurymedlemmer.

9.  Oppgi om juryens beslutning er bindende for oppdragsgiveren.

10.  Antall og verdi av eventuelle premier.

11.  Nærmere opplysninger om eventuelle utbetalinger til alle deltakere.

12.  Oppgi om premievinnerne har rett til å få tilleggskontrakter.

13.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrist eller, 
om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi disse 
opplysningene.

14.  Dato da kunngjøringen ble sendt.

15.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.

16.  Andre relevante opplysninger.
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VEDLEGG XIX

OPPLYSNINGER SOM SKAL TAS MED I KUNNGJØRINGER AV UTFALLET AV 
PROSJEKTKONKURRANSER

1.  Oppdragsgivers navn, adresse, telegramadresse og telefonnummer, teleks- og telefaksnummer.

2.  Prosjektbeskrivelse (referansenummer/-numre i nomenklaturen).

3.  Samlet antall deltakere.

4.  Antall utenlandske deltakere.

5.  Konkurransens vinner(e).

6.  Eventuell(e) premie(r).

7.  Andre opplysninger.

8.  Henvisning til kunngjøringen av prosjektkonkurransen.

9.  Navn og adresse til vedkommende klage- og eventuelt meglingsorgan. Nøyaktige opplysninger om klagefrist eller, 
om nødvendig, navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og e-postadresse til den tjeneste som kan gi disse 
opplysningene.

10.  Dato da kunngjøringen ble sendt.

11.  Dato da kunngjøringen ble mottatt ved Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner.
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VEDLEGG XX

NæRMERE OM KUNNGJØRING

1.  Offentliggjøring av kunngjøringer

a) Kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 skal sendes av oppdragsgiverne til Kontoret for De europeiske 
fellesskaps offisielle publikasjoner i det format som kreves av kommisjonsdirektiv 2001/78/EF av 13. september 
2001 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 93/36/EØF, vedlegg IV, V og VI til rådsdirektiv 93/37/EØF, 
vedlegg III og IV til rådsdirektiv 92/50/EØF, endret ved direktiv 97/52/EF, og vedlegg XII-XV, XVII og XVIII til 
rådsdirektiv 93/38/EØF, endret ved direktiv 98/4/EF (direktiv om bruk av standardskjemaer ved offentliggjøring 
av kunngjøringer av offentlige kontrakter)(1). De periodiske veiledende kunngjøringene nevnt i artikkel 41 nr. 1, 
som offentliggjøres i en kjøperprofil som beskrevet i nr. 2 bokstav b), skal også ha dette formatet, og det samme 
gjelder for kunngjøringen av offentliggjøringen.

b) Kunngjøringer nevnt i artikkel 41, 42, 43 og 63 skal offentliggjøres av Kontoret for De europeiske fellesskaps 
offisielle publikasjoner, eller av oppdragsgiveren dersom det dreier seg om en periodisk veiledende kunngjøring 
som er offentliggjort i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 41 nr. 1.

 I tillegg kan oppdragsgivere offentliggjøre disse opplysningene på Internett i en «kjøperprofil» som nevnt i nr. 2 
bokstav b).

c) Kontoret for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner vil gi oppdragsgiveren bekreftelsen på 
offentliggjøringen nevnt i artikkel 44 nr. 7.

2.  Offentliggjøring av utfyllende opplysninger eller tilleggsopplysninger

a) Oppdragsgivere oppfordres til å offentliggjøre spesifikasjonene og tilleggsdokumentene i sin helhet på Internett.

b) Kjøperprofilen kan omfatte periodiske veiledende kunngjøringer som nevnt i artikkel 41 nr. 1, opplysninger om 
løpende anbudsinnbydelser, planlagte innkjøp, inngåtte kontrakter, opphevede regler og andre nyttige opplysninger 
av allmenn interesse, for eksempel en kontaktperson, et telefon- og telefaksnummer, en postadresse og en 
e-postadresse.

3.  Format og framgangsmåte for elektronisk oversending av kunngjøringer

 Format og framgangsmåter for elektronisk oversending av kunngjøringer er tilgjengelige på følgende 
Internettadresse: «http://simap.eu.int».

(1) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1, og EFT L 214 av 9.8.2002, s. 1.
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VEDLEGG XXI

DEFINISJON AV VISSE TEKNISKE SPESIFIKASJONER

I dette direktiv menes med

1. a) «teknisk spesifikasjon», når det gjelder tjeneste- eller varekontrakter, en spesifikasjon i et dokument som definerer 
de egenskaper som kreves av et produkt eller en tjeneste, for eksempel kvalitetsnivå, miljøprestasjonsnivå, 
utforming tilpasset alle krav (herunder tilgang for funksjonshemmede) og samsvarsvurdering, ytelse, bruk av 
produktet, sikkerhet eller dimensjoner, herunder krav til produktet med hensyn til varebetegnelse, terminologi, 
symboler, prøving og prøvingsmetoder, emballasje, merking, bruksanvisninger, produksjonsprosesser og 
-metoder samt framgangsmåter for samsvarsvurdering,

b)  «tekniske spesifikasjoner», når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, samtlige tekniske krav som 
forekommer særlig i anbudsgrunnlaget, og som definerer de egenskaper som kreves for et materiale, et 
produkt eller en leveranse, og som gjør det mulig å beskrive et materiale, et produkt eller en leveranse slik at 
de oppfyller det formål oppdragsgiveren har bestemt. Disse egenskapene skal omfatte miljøprestasjonsnivåer, 
utforming tilpasset alle krav (herunder tilgang for funksjonshemmede) og samsvarsvurdering, ytelse, 
sikkerhet eller dimensjoner, herunder framgangsmåtene for kvalitetssikring, terminologi, symboler, prøving 
og prøvingsmetoder, emballasje, merking, bruksanvisninger, produksjonsprosesser og -metoder. De omfatter 
videre regler for prosjektering og kostnadsberegning, for prøving, kontroll og godkjenning av bygg, og for 
byggemetoder eller byggeteknikk og alle andre tekniske vilkår som kan stilles av oppdragsgiver i form av 
generelle eller spesielle bestemmelser når det gjelder byggemateriale, byggeelementer eller det ferdige bygg,

2. «standard» en teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent standardiseringsorgan for gjentatt eller stadig 
anvendelse, likevel slik at det ikke er obligatorisk å følge den, og som hører inn under en av følgende kategorier:

— «internasjonal standard», en standard som er vedtatt av en internasjonal standardiseringsorganisasjon, og stilt 
til rådighet for offentligheten,

— «europeisk standard», en standard som er vedtatt av en europeisk standardiseringsorganisasjon,og stilt til 
rådighet for offentligheten,

— «nasjonal standard», en standard som er vedtatt av en nasjonal standardiseringsorganisasjon, og stilt til 
rådighet for offentligheten,

3. «europeisk teknisk godkjenning» en positiv teknisk vurdering som konkluderer med at et produkt er egnet for bruk 
i samsvar med de grunnleggende krav til bygge- og anleggsarbeider, på grunnlag av produktets iboende egenskaper 
og de definerte vilkår for dets bruk og utnyttelse. Europeiske tekniske godkjenninger utstedes av et organ som 
medlemsstaten har utpekt til dette formål,

4. «felles tekniske spesifikasjoner» tekniske spesifikasjoner utarbeidet etter en framgangsmåte godkjent av 
medlemsstatene og offentliggjort i Den europeiske unions tidende,

5. «teknisk referanse» alle produkter som er utarbeidet av europeiske standardiseringsorganer, bortsett fra offisielle 
standarder, etter framgangsmåter tilpasset utviklingen av markedets behov.
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VEDLEGG XXII

OVERSIKTSTABELL OVER FRISTENE FASTSATT I ARTIKKEL 45

Åpne anbudskonkurranser

Frist for mottak av anbud — uten periodisk veiledende kunngjøring

Frist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 7 
første ledd

Virkning på nr. 7 
annet ledd

52 45 47 40 ingen ingen

Med offentliggjøring av periodisk veiledende kunngjøring

A: Generell frist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 7 
første ledd

Virkning på nr. 7 
annet ledd

36 29 31 24 ingen ingen

B: Minstefrist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 7 
første ledd

Virkning på nr. 7 
annet ledd

22 15 17 10 Fristen på ti 
dager utvides til 

15 dager

Fristen på 
17 dager utvides 

til 22 dager

Begrensede anbudskonkurranser og kjøp etter forhandling

Frist for mottak av anmodninger om å delta:

Generell frist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

37 30 Ikke aktuelt (i.a.) i.a. ingen i.a.
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Minste frist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

22 15 i.a. i.a. ingen i.a.

Minstefrist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

15 8 i.a. i.a. Fristen på 
8 dager utvides 

til 15 dager

i.a.

Frist for mottak av anbud

A: Generell frist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

24 i.a. 19 i.a. i.a. ingen

B: Minstefrist Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

10 i.a. 5 i.a. i.a. Fristen på 
5 dager utvides 

til 10 dager

C: Frist etter 
avtale

Elektronisk 
overføring av 
kunngjøringen

Elektronisk 
tilgjengelig 

anbudsgrunnlag

Elektronisk 
overføring samt 
«elektronisk» 

anbudsgrunnlag

Virkning på nr. 8 
første ledd

Virkning på nr. 8 
annet ledd

i.a. i.a. i.a. i.a. i.a.
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VEDLEGG XXIII

INTERNASJONALE ARBEIDSRETTSBESTEMMELSER I HENHOLD TIL ARTIKKEL 59 NR. 4

– Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten,

– Konvensjon nr. 98 om organisasjonsretten og retten til å føre kollektive forhandlinger,

– Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid,

– Konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid,

– Konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting,

– Konvensjon nr. 111 om forskjellsbehandling i sysselsetting og yrke,

– Konvensjon nr. 100 om lik lønn,

– Konvensjon nr. 182 om de verste former for barnearbeid.
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VEDLEGG XXIV

KRAV TIL UTSTYR FOR ELEKTRONISK MOTTAK AV ANBUD, ANMODNINGER OM Å DELTA, 
SØKNADER OM KVALIFIKASJON OG PLANER OG PROSJEKTER I KONKURRANSER

Utstyr for elektronisk mottak av anbud, anmodninger om å delta, søknader om kvalifikasjon og planer og prosjekter i 
konkurranser må gjennom tekniske midler og hensiktsmessige framgangsmåter minst garantere at:

a) elektroniske signaturer vedrørende anbud, anmodninger om å delta, søknader om kvalifikasjon samt videresending 
av planer og prosjekter overholder nasjonale bestemmelser i henhold til direktiv 1999/93/EF(1),

b) nøyaktig tidspunkt og dato for mottak av anbud, anmodninger om å delta, søknader om kvalifikasjon samt 
innlevering av planer og prosjekter kan fastsettes med sikkerhet,

c) det med rimelighet kan sikres at før fristene fastsettes, kan ingen få tilgang til opplysninger som er overført i 
henhold til disse kravene,

d) det ved overtredelse av dette forbud med rimelighet kan sikres at overtredelsen klart kan spores,

e) bare personer med tillatelse kan fastsette eller endre datoene for åpning av de mottatte opplysninger,

f) bare personer med tillatelse som handler samtidig kan få tilgang til alle innsendte opplysninger eller deler av disse 
på de forskjellige trinn i kvalifikasjonsprosessen, framgangsmåten med tildeling av kontrakt eller konkurransen,

g) personer med tillatelse ved samtidig handling ikke kan få tilgang til de innsendte opplysninger før etter den angitte 
dato,

h) opplysninger som mottas og åpnes i samsvar med disse krav, er tilgjengelige bare for personer med tillatelse til å 
få kjennskap til dem.

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer (EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12).
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VEDLEGG XXV

FRISTER FOR INNARBEIDING OG ANVENDELSE

Direktiv Frister for innarbeiding Frister for gjennomføring

93/38/EØF (EFT L 199 av 9.8.1993, 
s. 84)

1.7.1994 Spania: 1.1.1997;
Hellas og Portugal: 1.1.1998

98/4/EØF (EFT L 101 av 1.4.1998, 
s. 1)

16.2.1999 Hellas og Portugal: 16.2.2000
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VEDLEGG XXVI

SAMMENLIGNINGSTABELL(1)

Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 første punktum

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) Artikkel 1 nr. 4 første punktum Tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) første punktum Artikkel 1 nr. 4 bokstav b) første punktum Endret

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) annet punktum Artikkel 14 nr. 10 annet punktum Tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) første ledd Artikkel 1 nr. 4 bokstav a) Tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) annet ledd Ny

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) første ledd Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) første del Tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) annet ledd Artikkel 1 nr. 4 annet ledd Tilpasset

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) tredje ledd Ny

Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) Ny

Artikkel 1 nr. 3 bokstav b) Ny

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 5 Tilpasset

Artikkel 1 nr. 5 Ny

Artikkel 1 nr. 6 Ny

Artikkel 1 nr. 7 første ledd Artikkel 1 nr. 6 in fine Endret

Artikkel 1 nr. 7 annet ledd Ny

Artikkel 1 nr. 7 tredje ledd Artikkel 1 nr. 6 første punktum Tilpasset

Artikkel 1 nr. 8 Ny

Artikkel 1 nr. 9 bokstav a)-c) Artikkel 1 nr. 7 Tilpasset

Artikkel 1 nr. 10 Artikkel 1 nr. 16 Tilpasset

Artikkel 1 nr. 11 Ny

Artikkel 1 nr. 12 Ny

Artikkel 1 nr. 13 Ny

   Artikkel 1 nr. 14 og 15 Opphevet

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 2

(1) «Tilpasset» angir at ordlyden er blitt endret uten at dette endrer virkeområdet til det opphevede direktivet. Endringer i virkeområdet 
til bestemmelsene i det opphevede direktivet angis med ordet «Endret».
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 Tilpasset

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3 Endret

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) iii) Tilpasset

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 2 nr. 5 bokstav b) Tilpasset

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) ii) Tilpasset

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 2 nr. 5 bokstav a) Tilpasset

Artikkel 4 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i) Tilpasset

Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 6 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 4 nr. 3 Artikkel 2 nr. 5 bokstav a) Tilpasset

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Endret

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 2 nr. 4 Endret

Artikkel 6 Ny

Artikkel 7 Artikkel 2 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) Opphevet

Artikkel 8 Artikkel 2 nr. 6 Endret

Artikkel 9 Ny

Artikkel 10 Artikkel 4 nr. 2 Endret

Artikkel 11 nr. 1 første ledd Artikkel 33 nr. 2

Artikkel 11 nr. 1 annet ledd Artikkel 33 nr. 3 Endret

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 33 nr. 1 Endret

Artikkel 12 Artikkel 42a

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 4 nr. 3

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 4 nr. 4 Endret

Artikkel 14 Artikkel 5

Artikkel 15 Ny

Artikkel 16 Artikkel 14 nr. 1 Endret

Artikkel 17 nr. 1 Artikkel 14 nr. 2 og 6 Endret

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 14 nr. 13 Tilpasset

Artikkel 17 nr. 3 Artikkel 14 nr. 9 Endret

Artikkel 17 nr. 4 Artikkel 14 nr. 11 Tilpasset
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 17 nr. 5 Artikkel 14 nr. 12 Tilpasset

Artikkel 17 nr. 6 bokstav a) første ledd Artikkel 14 nr. 10 tredje punktum Endret

Artikkel 17 nr. 6 bokstav a) annet ledd Artikkel 14 nr. 10 annet ledd annet punktum Tilpasset

Artikkel 17 nr. 6 bokstav a) tredje ledd Artikkel 14 nr. 10 annet ledd tredje punktum Endret

Artikkel 17 nr. 6 bokstav b) første ledd Artikkel 14 nr. 10 annet ledd første punktum Endret

Artikkel 17 nr. 6 bokstav b) annet ledd Artikkel 14 nr. 10 annet ledd annet punktum Tilpasset

Artikkel 17 nr. 6 bokstav b) tredje ledd Ny

Artikkel 17 nr. 7 Artikkel 14 nr. 7 Endret

Artikkel 17 nr. 8 Artikkel 14 nr. 8

Artikkel 17 nr. 9 Artikkel 14 nr. 4 Endret

Artikkel 17 nr. 10 Artikkel 14 nr. 3 Endret

Artikkel 17 nr. 11 Artikkel 14 nr. 5

Artikkel 18 Ny

Artikkel 19 Artikkel 7

Artikkel 20 Artikkel 6 nr. 1 og 3 Tilpasset

Artikkel 21 Artikkel 10

Artikkel 22 bokstav a) Artikkel 12 nr. 1 Endret

Artikkel 22 bokstav b) Artikkel 12 nr. 2

Artikkel 22 bokstav c) Artikkel 12 nr. 3

Artikkel 23 nr. 1 Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 23 nr. 2 Artikkel 13 nr. 1 første ledd bokstav a) og b) Endret

Artikkel 23 nr. 3 første ledd bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 første ledd in fine Endret

Artikkel 23 første ledd bokstav b) og c) Ny

Artikkel 23 nr. 3 annet ledd Ny

Artikkel 23 nr. 3 tredje ledd Artikkel 13 nr. 1 annet ledd Endret

Artikkel 23 nr. 4 bokstav a) Artikkel 13 nr. 1 første ledd bokstav b) Endret

Artikkel 23 nr. 4 bokstav b) Ny

Artikkel 23 nr. 4 in fine Ny



25.6.2009 Nr. 34/453EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 23 nr. 5 Artikkel 13 nr. 2 Endret

Artikkel 24 bokstav a) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) i)

Artikkel 24 bokstav b) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) iii)

Artikkel 24 bokstav c) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) iv) Endret

Artikkel 24 bokstav d) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) v)

Artikkel 24 bokstav e) Artikkel 1 nr. 4 bokstav c) vi)

Artikkel 1 nr. 4) bokstav c) ii) og vedlegg XVI 
A fotnote 2

Opphevet

Artikkel 25 Artikkel 11 Endret

Artikkel 26 bokstav a) Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) Tilpasset

Artikkel 26 bokstav b) Artikkel 9 nr. 1 bokstav b) Tilpasset

Artikkel 9 nr. 2 Opphevet

Artikkel 3 nr. 1 Opphevet

Artikkel 27 Artikkel 3 nr. 2 Endret

Artikkel 3 nr. 3-5 Opphevet

Artikkel 28 Ny

Artikkel 29 Ny

Artikkel 30 Ny

Artikkel 8 Opphevet

Artikkel 31 Artikkel 15 Tilpasset

Artikkel 32 Artikkel 16

Artikkel 33 Artikkel 17

Artikkel 34 Artikkel 18 og artikkel 34 nr. 4 Endret

Artikkel 35 Artikkel 19 Tilpasset

Artikkel 36 nr. 1 Artikkel 34 nr. 3 Endret

Artikkel 36 nr. 2 Ny

Artikkel 37 Artikkel 27 Endret

Artikkel 38 Ny

Artikkel 39 nr. 1 Artikkel 29 nr. 1 Endret

Artikkel 39 nr. 2 Artikkel 29 nr. 2

Artikkel 40 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 40 nr. 2 og 3 Artikkel 20 nr. 1 og 2

Artikkel 41 nr. 1 første ledd Artikkel 22 nr. 1 Endret

Artikkel 41 nr. 1 annet til sjette ledd Ny

Artikkel 41 nr. 2 Artikkel 22 nr. 4

Artikkel 41 nr. 3 Artikkel 30 nr. 9 Tilpasset

Artikkel 42 nr. 1 Artikkel 21 nr. 1

Artikkel 42 nr. 2 Ny

Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) og b) Artikkel 21 nr. 2 bokstav a) og b) Tilpasset

Artikkel 42 nr. 2 bokstav c) første punktum Artikkel 22 nr. 3 første punktum

Artikkel 42 nr. 2 bokstav c) annet punktum Artikkel 22 nr. 3 annet punktum

Artikkel 43 nr. 1 Artikkel 24 nr. 1 Endret

Artikkel 43 nr. 2 Artikkel 24 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 43 nr. 3 Artikkel 24 nr. 3 første til tredje punktum Tilpasset

Artikkel 43 nr. 4 Artikkel 24 nr. 3 fjerde punktum Tilpasset

Artikkel 43 nr. 5 Artikkel 24 nr. 4 Tilpasset

Artikkel 44 nr. 1 Ny

Artikkel 44 nr. 2 Ny

Artikkel 44 nr. 3 første ledd Ny

Artikkel 44 nr. 3 annet ledd første punktum Artikkel 25 nr. 3 første punktum Endret

Artikkel 44 nr. 3 annet ledd annet punktum Artikkel 25 nr. 3 annet punktum Tilpasset

Artikkel 44 nr. 4 første ledd Artikkel 25 nr. 2 Endret

Artikkel 44 nr. 4 annet ledd Artikkel 25 nr. 4

Artikkel 44 nr. 5 Artikkel 25 nr. 5 Endret

Artikkel 44 nr. 6 Artikkel 25 nr. 1

Artikkel 44 nr. 7 Ny

Artikkel 44 nr. 8 Ny

Artikkel 25 nr. 3 tredje punktum Opphevet

Artikkel 45 nr. 1 Ny

Artikkel 45 nr. 2 Artikkel 26 nr. 1 første ledd første punktum
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 45 nr. 3 Artikkel 26 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 45 nr. 4 Artikkel 26 nr. 1 annet og tredje punktum Tilpasset

Artikkel 45 nr. 5-8 Ny

Artikkel 45 nr. 9 Artikkel 28 nr. 3 Endret

Artikkel 45 nr. 10 Ny

Artikkel 46 nr. 1 Artikkel 28 nr. 1 Endret

Artikkel 46 nr. 2 Artikkel 28 nr. 2 Endret

Artikkel 47 nr. 1 første punktum Artikkel 28 nr. 4 første punktum

Artikkel 47 nr. 1 annet punktum første strekpunkt Ny

Artikkel 47 nr. 1 annet punktum annet strekpunkt Artikkel 28 nr. 4 annet punktum Endret

Artikkel 47 nr. 2 Ny

Artikkel 47 nr. 3 Artikkel 28 nr. 2 Endret

Artikkel 47 nr. 4 bokstav a)-d) Artikkel 28 nr. 4 bokstav a)-d) og f) Tilpasset

Artikkel 28 nr. 4 bokstav f) Opphevet

Artikkel 47 nr. 4 bokstav e) Artikkel 28 nr. 4 bokstav e) Endret

Artikkel 47 nr. 4 bokstav f) Ny

Artikkel 47 nr. 5 bokstav a)-h) Artikkel 21 nr. 2 bokstav c) Tilpasset

Artikkel 47 nr. 3 bokstav i) Ny

Artikkel 48 nr. 1 Artikkel 28 nr. 6, første og annet punktum samt 
første strekpunkt

Endret

Artikkel 48 nr. 2 Ny

Artikkel 48 nr. 3 Artikkel 28 nr. 6 annet og fjerde strekpunkt Endret

Artikkel 48 nr. 4 Ny

Artikkel 48 nr. 5 Ny

Artikkel 48 nr. 6 Artikkel 28 nr. 5 Endret

Artikkel 49 nr. 1 Artikkel 41 nr. 3 Endret

Artikkel 49 nr. 2 første ledd Artikkel 41 nr. 4 første ledd Endret

Artikkel 49 nr. 2 annet ledd Artikkel 41 nr. 2 annet ledd Tilpasset

Artikkel 49 nr. 3 Artikkel 30 nr. 4
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 49 nr. 4 Artikkel 30 nr. 6 Endret

Artikkel 49 nr. 5 Artikkel 30 nr. 8 Endret

Artikkel 50 nr. 1 Artikkel 41 nr. 1 Endret

Artikkel 50 nr. 2 Artikkel 41 nr. 2

Artikkel 51 Ny

Artikkel 52 nr. 1 Artikkel 30 nr. 5 Endret

Artikkel 52 nr. 2 Artikkel 32 Endret

Artikkel 52 nr. 3 Ny

Artikkel 53 nr. 1 Artikkel 30 nr. 1

Artikkel 53 nr. 2 Artikkel 30 nr. 2 Endret

Artikkel 53 nr. 3 Ny

Artikkel 53 nr. 4 Ny

Artikkel 53 nr. 5 Ny

Artikkel 53 nr. 6 Artikkel 30 nr. 3

Artikkel 53 nr. 7 Artikkel 30 nr. 7

Artikkel 53 nr. 8 Ny

Artikkel 53 nr. 9 Artikkel 21 nr. 3

Artikkel 21 nr. 5 Opphevet

Artikkel 54 nr. 1 Ny

Artikkel 54 nr. 2 Artikkel 31 nr. 1

Artikkel 54 nr. 3 Artikkel 31 nr. 3 Tilpasset

Artikkel 54 nr. 4 første ledd Artikkel 31 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 54 nr. 4 annet ledd Ny

Artikkel 54 nr. 5 Ny

Artikkel 54 nr. 6

Artikkel 55 nr. 1 Artikkel 34 nr. 1

Artikkel 55 nr. 2 Artikkel 34 nr. 2 Endret

Artikkel 35 nr. 1 og 2 Opphevet

Artikkel 56 Ny

Artikkel 57 nr. 1 og 2 Artikkel 34 nr. 5 første og annet ledd Endret
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Dette direktiv Direktiv 93/38/EØF

Artikkel 57 nr. 3 Artikkel 34 nr. 5 tredje ledd Endret

Artikkel 58 nr. 1 og 2 Artikkel 36 nr. 1 og 2

Artikkel 58 nr. 3 Artikkel 36 nr. 3 og 4 Tilpasset

Artikkel 58 nr. 4 og 5 Artikkel 36 nr. 5 og 6

Artikkel 59 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 Artikkel 37 Tilpasset

Artikkel 59 nr. 4 Ny

Artikkel 60 nr. 1 Artikkel 23 nr. 3

Artikkel 60 nr. 2 Artikkel 23 nr. 4

Artikkel 61 nr. 1 og 2 Artikkel 23 nr. 1 og 2 Endret

Artikkel 62 nr. 1 Artikkel 6 nr. 1, artikkel 12 Endret

Artikkel 62 nr. 2 Ny

Artikkel 63 nr. 1 første ledd Artikkel 21 nr. 4 Endret

Artikkel 63 nr. 1 annet ledd Artikkel 24 nr. 1 og 2 annet punktum Tilpasset

Artikkel 63 nr. 2 Artikkel 25 Endret

Artikkel 64 Ny

Artikkel 65 nr. 1 Artikkel 4 nr. 1 Tilpasset

Artikkel 65 nr. 2 Artikkel 23 nr. 5

Artikkel 65 nr. 3 Artikkel 23 nr. 6 første ledd

Artikkel 66 Artikkel 23 nr. 6 annet ledd Endret

Artikkel 67 Artikkel 42 Endret

Artikkel 39 Opphevet

Artikkel 68 nr. 1 Artikkel 40 nr. 5 Endret

Artikkel 68 nr. 2 Ny

Artikkel 68 nr. 3 Ny

Artikkel 69 nr. 1 første ledd Artikkel 14 nr. 15 første punktum Endret

Artikkel 69 nr. 1 annet ledd Artikkel 14 nr. 15 annet punktum Endret

Artikkel 69 nr. 2 første ledd Ny

Artikkel 69 nr. 2 annet ledd Artikkel 14 nr. 14 første og annet punktum Endret

Artikkel 69 nr. 3 Artikkel 14 nr. 14 tredje punktum og nr. 15 tredje 
punktum

Tilpasset

Artikkel 70 nr. 1 bokstav a) Artikkel 40 nr. 1 Endret
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Artikkel 70 nr. 1 bokstav b) Artikkel 40 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 70 nr. 1 bokstav c) Artikkel 40 nr. 3 Endret

Artikkel 70 nr. 1 bokstav d) Artikkel 40 nr. 3 Endret

Artikkel 70 nr. 1 bokstav e) Ny

Artikkel 70 nr. 1 bokstav f), g) og h) Ny

Artikkel 70 nr. 1 bokstav i) Artikkel 40 nr. 2 og artikkel 42 nr. 2 Tilpasset

Artikkel 70 nr. 1 bokstav j) Artikkel 14 nr. 16 Tilpasset

Artikkel 40 nr. 4 Opphevet

Artikkel 43 og artikkel 44 Opphevet

Artikkel 71 Ny

Artikkel 72 Ny

Vedlegg I Vedlegg III Tilpasset

Vedlegg II Vedlegg II Tilpasset

Vedlegg III Vedlegg I Tilpasset

Vedlegg IV Vedlegg VI Tilpasset

Vedlegg V Vedlegg VII Tilpasset

Vedlegg VI Nytt

Vedlegg VII Vedlegg IV Tilpasset

Vedlegg VIII Vedlegg V Tilpasset

Vedlegg IX Vedlegg IX Tilpasset

Vedlegg X Vedlegg VIII Tilpasset

Vedlegg XI Nytt

Vedlegg XII Vedlegg XI Tilpasset

Vedlegg XIII A-C Vedlegg XII Endret

Vedlegg XIII D Nytt

Vedlegg XIV Vedlegg XIII Endret

Vedlegg XV A Vedlegg XIV Endret

Vedlegg XV B Nytt

Vedlegg XVI Vedlegg XV Endret

Vedlegg XVII A Vedlegg XVI A Endret

Vedlegg XVII B Vedlegg XVI B Tilpasset
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Vedlegg XVIII og XIX Vedlegg XVII og XVIII Endret

Vedlegg XX nr. 1 bokstav a) Nytt

Vedlegg XX nr. 1 bokstav b) Artikkel 25 nr. 2 Endret

Vedlegg XX nr. 1 bokstav c) Nytt

Vedlegg XX nr. 2 og 3 Nytt

Vedlegg XXI nr. 1 Artikkel 1 nr. 8 Endret

Vedlegg XXI nr. 2 første punktum Artikkel 1 nr. 9 Tilpasset

Vedlegg XXI nr. 2 første strekpunkt Nytt

Vedlegg XXI nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 10 Endret

Vedlegg XXI nr. 2 tredje strekpunkt Nytt

Vedlegg XXI nr. 3 Artikkel 1 nr. 12 Endret

Vedlegg XXI nr. 4 Artikkel 1 nr. 11

Artikkel 1 nr. 13 Opphevet

Vedlegg XXII Nytt

Vedlegg XXIII

Vedlegg XXIV Nytt

Vedlegg XXV Nytt

Vedlegg XXVI Nytt
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 30 nr. 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre rettssikkerheten bør det i Den europeiske 
unions tidende offentliggjøres kunngjøringer om 
innledning av en framgangsmåte i henhold til artikkel 30 
i direktiv 2004/17/EF, om forlengelse av Kommisjonens 
frister samt om anvendelse av artikkel 30 nr. 1 etter 
fristens utløp. Det må også fastsettes hvilke opplysninger 
slike kunngjøringer skal inneholde.

2) I lys av de strenge fristene som er fastsatt for 
framgangsmåten i henhold til artikkel 30 i direktiv 
2004/17/EF, er det nødvendig å sørge for at anmodninger 
vedrørende anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 omfatter 
opplysninger som er nyttige og relevante for evalueringen 
av anmodningen. For å oppnå dette bør det settes opp 
en liste over hvilke opplysninger slike anmodninger 
skal inneholde og over andre praktiske framgangsmåter 
knyttet til dem. Vilkårene fastsatt i artikkel 30 nr. 1 skal 
bare evalueres for formålene i direktiv 2004/17/EF og 
skal ikke berøre anvendelsen av konkurransereglene.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den rådgivende komité for offentlige kontrakter —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Anmodninger vedrørende anvendelsen av artikkel 30 nr. 
1 i direktiv 2004/17/EF skal minst inneholde de opplysningene 
som er fastsatt i vedlegg I til dette vedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 7 av 11.1.2005, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

2. Når en uavhengig myndighet med kompetanse i den 
virksomhet det gjelder, har truffet en grunngitt beslutning 
om saker som er relevante for formålene i artikkel 30 nr. 1 
og 2 i direktiv 2004/17/EF, skal denne beslutningen ledsage 
anmodningene.

3. Anmodningene og beslutningene nevnt i nr. 1 og 2 skal 
oversendes elektronisk til følgende e-postadresse:

Markt-C3@cec.eu.int.

Dersom elektronisk overføring ikke er mulig, skal de nevnte 
anmodningene og beslutningene oversendes i tre eksemplarer 
til følgende adresse:

Europakommisjonen

Generaldirektoratet for det indre marked og tjenesteyting

Direktoratet for offentlig innkjøpspolitikk

B-1049 Brussel

Artikkel 2

1. Når Kommisjonen mottar en anmodning vedrørende 
anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF, skal den 
offentliggjøre en kunngjøring som inneholder opplysningene 
fastsatt i del A eller B i vedlegg II til dette vedtak, avhengig av 
hvem som framlegger anmodningen.

2. Dersom Kommisjonens frist for å treffe en beslutning 
vedrørende anmodningen forlenges, skal Kommisjonen, i de 
tilfellene som framgår av artikkel 30 nr. 6 første ledd andre 
og tredje punktum i direktiv 2004/17/EF, offentliggjøre en 
kunngjøring som inneholder opplysningene fastsatt i del A 
eller B i vedlegg III til dette vedtak, avhengig av hvem som 
framlegger anmodningen.

3. Anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF, 
i samsvar med artikkel 30 nr. 4 andre eller tredje ledd eller 
i samsvar med artikkel 30 nr. 5 fjerde ledd i nevnte direktiv, 
skal være gjenstand for en kunngjøring som offentliggjøres 
av Kommisjonen og som inneholder de opplysningene som er 
fastsatt i del A eller B i vedlegg IV til dette vedtak, avhengig 
av hvem som framlegger anmodningen.

4. De kunngjøringer som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3 foran, skal 
offentliggjøres i C-serien av Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. januar 2005

om nærmere regler for anvendelse av framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 i europaparlaments- og  
rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor  

vann- og energiforsyning, transport og posttjenester(*)

[meddelt under nummer K(2004) 5769]

(2005/15/EF)

2009/EØS/34/26
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Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. januar 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG I

Opplysninger som skal gis i anmodninger vedrørende anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF

1. Avsnitt 1 – Søkerens identitet og status

 Artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF fastsetter at anmodninger vedrørende anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 skal 
foretas av medlemsstatene eller, når lovgivningen i den berørte medlemsstat tillater dette, av oppdragsgiverne. 
Avhengig av dette kan betegnelsen «søker» derfor vise enten til medlemsstaten eller oppdragsgiverne. Den 
brukes her bare som en forenkling.

1.1. Søkerens fulle navn og adresse:

 I tilfelle den virksomhet som omfattes av denne anmodningen blir utført av foretak tilknyttet(1) søkeren, skal 
betegnelsen «søker» anses å vise til både den oppdragsgiver det vises til i nr. 1.1. og de tilknyttede foretakene 
det dreier seg om. Det vil derfor, og særlig med hensyn til avsnitt 5 og 6 nedenfor, være nødvendig å oversende 
nødvendige opplysninger for «søkeren», slik dette er definert.

1.2. Søkerens status: Offentlig oppdragsgiver(2), offentlig foretak(3) eller privat foretak?

1.3. For en offentlig oppdragsgiver: Foretas anmodningen for og på vegne av den offentlige oppdragsgiverens 
medlemsstat?

 Dersom dette er tilfellet, gi de opplysninger som det anmodes om for hvert enkelt punkt i avsnitt 2 til og med 
6. Gi for hvert enkelt punkt i avsnitt 5 og 6 nødvendige opplysninger for hver av oppdragsgiverne som utfører 
virksomheten som omfattes av denne anmodningen. Der det imidlertid er et stort antall slike oppdragsgivere, 
kan opplysningene begrenses til de oppdragsgivere som har 10 % eller mer av det aktuelle geografiske 
markedet(4). I tilfeller der opplysningene er tilsvarende eller identiske for flere oppdragsgivere, kan disse 
grupperes sammen, forutsatt at dette angis.

1.4. For oppdragsgivere (offentlige oppdragsgivere, offentlige foretak og private foretak som utfører en av 
virksomhetene nevnt i direktiv 2004/17/EF(5): Angi hvilken bestemmelse i nasjonal lovgivning som fastsetter 
at oppdragsgivere kan sende inn en anmodning i henhold til artikkel 30.

2. Avsnitt 2 – Beskrivelse av virksomheten som omfattes av denne anmodning

2.1. Beskriv virksomheten der vilkårene i artikkel 30 nr. 1(6) anses å få anvendelse.

2.2. Angi hvilket område der virksomheten som omfattes av denne anmodningen blir utført, dersom dette området 
er et annet enn det nasjonale territoriet som helhet. Angi bare det området der det anses at vilkårene i 
artikkel 30 nr. 1 er oppfylt.

(1) I artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF menes med «tilknyttet foretak», ethvert foretak hvis årsregnskaper er konsolidert med 
regnskapene til en oppdragsgiver i samsvar med sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i traktatens 
artikkel 44 nr. 2 bokstav g) om konsoliderte regnskaper, eller, for oppdragsgivere som ikke omfattes av nevnte direktiv, ethvert 
foretak overfor hvilket oppdragsgiveren direkte eller indirekte kan utøve dominerende innflytelse i henhold til artikkel 2 nr. 1 
bokstav b), eller som kan utøve dominerende innflytelse overfor oppdragsgiveren, eller som sammen med oppdragsgiveren er 
underlagt dominerende innflytelse fra et annet foretak som følge av eierforhold, finansiell deltakelse eller regler for foretaket.

(2) I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2006/17/EF er «offentlige oppdragsgivere» staten, lokale administrative enheter, 
offentligrettslige organer og sammenslutninger dannet av én eller flere slike myndigheter eller offentligrettslige organer. Et 
«offentligrettslig organ» er ethvert organ
— som er opprettet for det bestemte formål å imøtekomme allmennhetens behov, som ikke er av industriell eller forretningsmessig 

karakter, og
— som er et eget rettssubjekt, og
— som i hovedsak er finansiert av staten eller lokale administrative enheter eller andre offentligrettslige organer, eller hvis 

forvaltning er underlagt et av disse organenes tilsyn, eller som har et administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan der over 
halvparten av medlemmene er oppnevnt av staten, lokale administrative enheter eller andre offentligrettslige organer.

(3) I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/17/EF er et «offentlig foretak» ethvert foretak som de offentlige 
myndigheter direkte eller indirekte kan utøve avgjørende innflytelse over i kraft av eierforhold, kapitalinteresser eller reglene for 
virksomheten.

 Avgjørende innflytelse skal antas å foreligge når offentlige myndigheter i forhold til et foretak enten direkte eller indirekte
— eier størstedelen av foretakets tegnede kapital, eller
— kontrollerer flertallet av stemmene knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller
— kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.

(4) Se avsnitt 3.
(5) Relevante virksomheter eller sektorer kan oppsummeres slik: 
 elektrisitet (produksjon, overføring, distribusjon); gass (produksjon, transport, distribusjon); varme (produksjon, transport, 

distribusjon); hydrokarboner (leting og utvinning); kull og annet fast brensel (leting og utvinning); drikkevann (produksjon, 
transport, distribusjon); transport i byer (buss, undergrunn osv.); jernbaner (transport av personer og varer; gjøre infrastruktur 
tilgjengelig samt styring/drift av aktuelle transporttjenester); havner (sjøhavner eller innlandshavner, infrastruktur som gjøres 
tilgjengelig samt styring/drift; lufthavner (gjøre infrastruktur tilgjengelig samt styring/drift) og posttjenester. For en nøyaktig 
definisjon av virksomhetene som omfattes, se artikkel 3-7 i direktiv 2004/17/EF.

(6) «Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 3-7, omfattes ikke av dette direktiv 
dersom den aktuelle virksomheten i medlemsstaten der den utøves, ikke er utsatt for direkte konkurranse på markeder der adgangen 
ikke er begrenset.»
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3. Avsnitt 3 – Relevant marked

 Et relevant produktmarked omfatter alle de produkter og/eller tjenester som forbrukeren anser som innbyrdes 
ombyttelige eller erstattelige på grunn av deres egenskaper, pris og påtenkte bruk(1).

Følgende faktorer anses vanligvis som relevante for å fastsette relevant produktmarked og bør tas i betraktning 
i analysen(2):

graden av fysisk likhet mellom de relevante produktene og/eller tjenestene,– 

eventuelle ulikheter i sluttbruken av produktene,– 

ulikheter i pris mellom to produkter,– 

kostnaden for å gå over fra ett produkt til et annet, der det gjelder to mulig konkurrerende produkter,– 

etablerte eller fastlåste forbrukerpreferanser for én produkttype eller -kategori,– 

produktklassifiseringer (klassifiseringer som opprettholdes av bransjeorganisasjoner osv.).– 

Det relevante geografiske markedet består av det området der de berørte oppdragsgiverne er involvert i 
levering av produkter eller tjenester, der konkurransevilkårene er tilstrekkelig ensartede og som kan skilles fra 
tilliggende områder, særlig fordi konkurransevilkårene er merkbart forskjellige i de andre områdene.

Faktorer som er relevante for vurderingen av det relevante geografiske marked omfatter(1):

arten av og kjennetegnene til de aktuelle produktene eller tjenestene,– 

eventuelle hindringer i adgangen til markedet,– 

forbrukerpreferanser,– 

merkbare ulikheter i markedsandeler eller vesentlige prisforskjeller mellom tilliggende områder,– 

transportkostnader.– 

(1) Der det er hensiktsmessig, angi også om produktene er nesten likeverdige erstatninger, fullgode erstatninger, mindre enn fullgode 
erstatninger eller delvis ombyttelige erstatninger. For ethvert produkt (og i denne definisjonen viser betegnelsen «produkt» 
til produkter eller tjenester) er det en rekke ulike erstatninger. Dette omfatter alle erstatninger som kan tenkes for det aktuelle 
produktet, det vil si alle produkter som i større eller mindre grad vil kunne oppfylle forbrukerens krav. Utvalget av erstatninger 
strekker seg fra svært nøyaktige (eller fullgode) erstatninger (produkter som forbrukere umiddelbart vil velge dersom det for 
eksempel forekom en svært liten prisøkning for det aktuelle produktet) til svært ulike (eller mangelfulle) erstatninger (produkter 
som forbrukere bare vil velge på grunn av en stor prisøkning på det aktuelle produktet). Når Kommisjonen definerer det relevante 
markedet, vurderer den bare produkter som er nesten likeverdige med de aktuelle produktene. Nesten likeverdige produkter er 
produkter som forbrukere vil velge som reaksjon på en liten, men vesentlig prisøkning på det relevante produktet (f.eks. 5 %). Dette 
gjør at Kommisjonen kan vurdere konkurransesituasjonen på et relevant marked som omfatter alle de produktene som forbrukere 
av de aktuelle produktene raskt vil velge. 

 Dette betyr imidlertid ikke at Kommisjonen ikke tar hensyn til begrensningene i den konkurransemessige atferden til de aktuelle 
oppdragsgiverne som skyldes at det foreligger mangelfulle erstatninger (som en forbruker ikke vil velge som reaksjon på en liten, 
men vesentlig prisøkning på det relevante produktet (f.eks. 5 %). Disse virkningene tas i betraktning når markedet er definert og 
markedsandel fastslått.

 Det er derfor viktig for Kommisjonen å ha opplysninger om både produkter som er nesten likeverdige med de aktuelle produktene 
og produkter som er mindre enn fullgode erstatninger. (Eksempel på en fullgod erstatning: elektrisitet produsert fra kull og 
elektrisitet produsert fra fornybare kilder). Delvis ombyttelige produkter blir ansett som de produkter og tjenester som bare 
kan erstatte hverandre innenfor et bestemt geografisk område, bare i deler av året eller bare for visse typer bruk. (Eksempel: i 
passasjertransport, der jernbane, undergrunnsbane, trikk og buss bare vil være delvis ombyttelige på nasjonalt plan ettersom disse 
formene for transport bare eksisterer sammen innenfor et gitt geografisk område. Innenfor dette området vil de imidlertid kunne 
anses som fullgode erstatninger.)

(2) Denne listen er ikke uttømmende, søkeren kan vise til andre faktorer.
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3.1. Angi i lys av dette hvilken definisjon av det (de) relevante produktmarked(er) som bør anses som grunnlag for 
Kommisjonens analyse.

 I svaret skal grunnlaget for antakelser eller konklusjoner angis, og det skal redegjøres for hvordan faktorene 
som er skissert foran, er tatt hensyn til. Angi særlig de spesifikke produktene eller tjenestene som direkte 
eller indirekte blir påvirket av denne anmodningen, og identifiser de produktkategoriene som anses som 
ombyttelige i definisjonen av markedet.

 I spørsmålene nedenfor blir denne (eller disse) definisjonen(e) vist til som «det (de) relevante 
produktmarked(er)».

3.2. Redegjør for definisjonen av det (de) relevante geografiske marked(er) som bør anses som grunnlag for 
Kommisjonens analyse. I svaret skal grunnlaget for antakelser eller konklusjoner angis, og det skal redegjøres 
for hvordan faktorene som er skissert foran, er tatt hensyn til. Angi særlig det geografiske området der 
oppdragsgiveren eller oppdragsgiverne som denne anmodningen gjelder, er aktive i det (de) relevante 
produktmarked(er), og dersom det anses at det relevante geografiske markedet omfatter mer enn en enkelt 
medlemsstat, angis grunnene for dette.

 I spørsmålene nedenfor blir denne (eller disse) definisjonen(e) vist til som «det (de) relevante geografiske 
marked(er)».

4. Avsnitt 4 – Anvendelsen av rettsaktene nevnt i vedlegg XI til direktiv 2004/17/EF.

4.1. Er virksomheten som omfattes av denne anmodningen, underlagt en av rettsaktene nevnt i vedlegg XI til 
direktiv 2004/17/EF(1)? Dersom dette er tilfellet, angi hvilke(n) rettsakt(er) innenfor nasjonal lovgivning som 
innarbeider de relevante delene av Fellesskapets regelverk.

5. Avsnitt 5 – Opplysninger vedrørende det relevante markedet og tilgang til dette markedet

 Dette avsnittet må fylles ut, uavhengig av svaret på nr. 4.1 foran.

5.1. Angi grunnene til at det anses at tilgangen til det relevante markedet ikke er begrenset.

5.2. Angi for hvert relevant marked, for hvert av de tre siste regnskapsårene(2) og for hvert av følgende 
territorier:

a)  EØS-området, 

b)  Fellesskapet som helhet, 

c)  EFTA-statenes territorium som helhet, 

d)  hver medlemsstat og hver EFTA-stat der søkeren driver en virksomhet, og 

(1) Vedlegg XI lyder:
 «A. TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV GASS ELLER VARME: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/30/EF av 22. juni 

1998 om felles regler for det indre marked for naturgass (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 1).
 B. PRODUKSJON, OVERFØRING ELLER DISTRIBUSJON AV ELEKTRISITET: Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF 

av 19. desember 1996 om felles regler for det indre marked for elektrisitet (EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20).
 C. PRODUKSJON, TRANSPORT ELLER DISTRIBUSJON AV DRIKKEVANN —
 D. OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET JERNBANETJENESTER —
 E. OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET BYTRANSPORT MED JERNBANE, SPORVEI, TROLLEYBUSS ELLER BUSS —
 F. OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET POSTTJENESTER: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 

om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (EFT L 15 
av 21.1.1998, s. 14). Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

 G. LETING ETTER OG UTVINNING AV OLJE ELLER GASS: Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om 
vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner (EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3).

 H. LETING ETTER OG UTVINNING AV KULL ELLER ANNET FAST BRENSEL —
 I. OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET SJØHAVNER, INNLANDSHAVNER ELLER ANDRE TERMINALANLEGG —
 J. OPPDRAGSGIVERE PÅ OMRÅDET LUFTHAVNANLEGG —».
(2) Opplysningene som det anmodes om i nr. 5.2.1 og 5.2.2 nedenfor, bør gis for alle territoriene nevnt i bokstav a)-e).
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e)  det relevante geografiske markedet(1), dersom søkeren anser at dette markedet er forskjellig,

opplysningene nevnt i nr. 5.2.1-5.2.9:

5.2.1. et anslag over den samlede markedsstørrelsen når det gjelder salg, verdi (i euro) og volum (enheter)(2), 
grunnlaget for beregningene og hvilke kilder som er benyttet, samt eventuell dokumentasjon for å bekrefte 
disse beregningene,

5.2.2. salg i verdi og volum, samt et anslag over søkerens markedsandel,

5.2.3. et anslag over markedsandelen i verdi (og der det er hensiktsmessig, i volum) til alle konkurrentene (herunder 
importører) som har minst 10 % av det geografiske markedet som vurderes. Legg ved dokumenter der dette 
er tilgjengelig, som bekrefter beregningen av disse markedsandelene og oppgi disse konkurrentenes navn, 
adresse, telefonnummer, telefaksnummer og egnet kontaktperson,

5.2.4. et overslag over samlet verdi, samlet volum og kilde for import fra stater utenfor EØS-området, og angi

a)  hvilken andel av slik import som gjelder søkeren,

b)  et anslag over i hvilken grad eventuelle kvoter, tollsatser og andre handelshindringer enn tollsatser utgjør 
hindringer for slik import, og 

c) et anslag over i hvilken grad transport og andre kostnader påvirker slik import,

5.2.5. i hvilken grad handel mellom stater innenfor EØS-området hindres av 

a) transport og andre kostnader, og 

b)  andre handelshindringer enn tollsatser,

5.2.6. hvordan søkeren produserer og selger produktene eller tjenestene; for eksempel om de framstilles lokalt eller 
selges gjennom lokale distribusjonsnett,

5.2.7. en sammenligning mellom søkerens prisnivåer i hver enkelt medlemsstat og EFTA-stat og en tilsvarende 
sammenligning av prisnivåer mellom Fellesskapet, EFTA-statene og andre områder der disse produktene 
produseres (for eksempel Øst-Europa, De forente stater, Japan eller et annet relevant område),

5.2.8. arten og omfanget av den vertikale integrasjonen til søkeren, sammenlignet med de største konkurrentene,

5.2.9. angi eventuelle eiendeler eller infrastruktur som benyttes i fellesskap med andre oppdragsgivere eller som 
benyttes til å utføre flere enn én virksomhet som omfattes av direktiv 2004/17/EF. Angi om bruken av slike 
eiendeler eller infrastrukturer er underlagt særlige vilkår, for eksempel plikt til å yte universelle tjenester eller 
spesielle rettigheter.

5.3. Oppgi følgende opplysninger:

5.3.1. Er det i løpet av de fem siste årene skjedd noen betydelig inntreden på det (de) geografiske marked(er) for 
de relevante produktene(3)? Dersom svaret er «ja», angi der det er mulig navn, adresse, telefonnummer og 
telefaksnummer til vedkommende foretak, samt egnet kontaktperson, og et anslag over foretakets nåværende 
markedsandel.

(1) Se avsnitt 3.
(2) Et markeds verdi og volum bør gjenspeile produksjon, pluss import, minus eksport for de aktuelle geografiske områdene.
(3) Se avsnitt 3.
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5.3.2. Er det etter søkerens mening noen foretak (herunder slike som i øyeblikket bare driver på markeder utenfor 
Fellesskapet eller utenfor EØS) som vil kunne tre inn på markedet? Dersom svaret er «ja», forklar hvorfor og 
identifiser slike foretak ved navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer og egnet kontaktperson, og gi et 
anslag over når en slik inntreden på markedet trolig vil skje.

5.3.3. Beskriv de ulike faktorene som i dette tilfellet påvirker et foretaks inntreden på de relevante markedene, både 
fra et geografisk og et produktmessig synspunkt. Ta også i betraktning følgende, der det er hensiktsmessig:

a)  De samlede kostnadene for inntreden på markedet (forskning og utvikling, nødvendige distribusjonssystemer, 
markedsføring, annonsering, service etter salg osv.) i et omfang som tilsvarer det til en betydelig 
konkurrent med økonomisk bærekraftig virksomhet, samt markedsandelen til en slik konkurrent,

b)  eventuelle hindringer i lov eller forskrift for inntreden på markedet, for eksempel offentlig tillatelse eller 
at det foreligger standarder,

c)  eventuelle restriksjoner som skyldes at det foreligger patenter, know-how og andre immaterialrettigheter 
på disse markedene og eventuelle restriksjoner som er oppstått som følge av lisensiering av slike 
rettigheter,

d)  i hvilket omfang søkeren er en lisenstaker eller lisensgiver av patenter, know-how og andre rettigheter på 
de relevante markedene,

e)  betydningen av stordriftsfordeler for produksjon av produkter på de relevante markedene,

f)  tilgang til leveringskilder, for eksempel tilgjengeligheten av råmaterialer.

 Forskning og utvikling

5.3.4. Gjør rede for betydningen av forskning og utvikling i et foretak som driver i det (de) relevante marked(er), 
samt foretakets evne til å konkurrere på lang sikt. Forklar arten av forskning og utvikling utført av søkeren på 
de relevante markedene.

 Ta også i betraktning følgende, der det er hensiktsmessig:

a)  tendenser og intensitet i forskning og utvikling(1) på disse markedene og for søkeren,

b)  teknologisk utvikling på disse markedene over et hensiktsmessig tidsrom (særlig vedrørende utvikling av 
produkter og/eller tjenester, produksjonsprosesser, distribusjonssystemer og så videre),

c)  de viktigste nyvinningene som er gjort på disse markedene, og hvilke foretak som er ansvarlig for disse 
nyvinningene,

d)  utviklingsstadium på disse markedene og hvor partene er i dette utviklingsstadiet.

 Samarbeidsavtaler

5.3.5. I hvilket omfang foreligger det samarbeidsavtaler (horisontale eller vertikale) på de relevante markedene?

5.3.6. Redegjør nærmere for de viktigste samarbeidsavtalene som er inngått av søkeren på de relevante markedene, 
for eksempel avtaler om forskning og utvikling, lisensiering, fellesproduksjon, spesialisering, distribusjon, 
langsiktig levering og informasjonsutveksling.

6. Avsnitt 6 – Konkurranseutsatthet

 I henhold til artikkel 30 nr. 2 i direktiv 2004/17/EF avgjøres spørsmålet om hvorvidt en virksomhet er direkte 
utsatt for konkurranse, på grunnlag av kriterier som er i samsvar med traktatens konkurransebestemmelser, for 
eksempel de aktuelle varenes eller tjenestenes art, eksistensen av alternative varer eller tjenester, priser samt 
faktisk eller potensielt nærvær av flere enn én leverandør av de aktuelle varene og tjenestene.

(1) Forsknings- og utviklingsintensitet er definert som forsknings- og utviklingskostnader som en andel av omsetningen.
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6.1. Forklar hvorfor virksomheten som omfattes av denne anmodningen er å anse som fullt ut utsatt for 
konkurranse på det relevante produktmarkedet på det (de) relevante geografiske marked(er). Oppgi særlig 
følgende opplysninger:

 Alminnelige vilkår på det relevante markedet

6.1.1. Identifiser søkerens fem største uavhengige leverandører(1) samt deres individuelle andeler av søkerens 
innkjøp (av råmaterialer eller varer benyttet til å produsere de relevante produktene). Oppgi navn, adresse, 
telefonnummer, telefaksnummer og egnet kontaktperson hos disse leverandørene.

 Identifiser også de foretakene som er tilknyttet søkeren, samt deres individuelle andeler av søkerens innkjøp (av 
råmaterialer eller varer benyttet til å produsere de relevante produktene). Oppgi navn, adresse, telefonnummer, 
telefaksnummer og egnet kontaktperson hos disse foretakene.

 Leveransestruktur på de relevante markedene

6.1.2. Beskriv hvilke distribusjonskanaler og nettverk for service etter salg som finnes på de relevante markedene. 
Ta også i betraktning følgende, der det er hensiktsmessig:

a)  Eksisterende distribusjonssystemer og deres betydning på disse markedene. I hvilken utstrekning blir 
distribusjon utført av tredjeparter eller av foretak tilknyttet søkeren?

b)  Eksisterende nettverk for service etter salg (for eksempel vedlikehold og reparasjon) og deres betydning 
på disse markedene. I hvilken utstrekning blir disse tjenestene utført av tredjeparter eller av foretak 
tilknyttet søkeren?

6.1.3. Gi eventuelt et anslag over den samlede kapasiteten i hele Fellesskapet og EFTA-området i de tre siste årene. 
Hva var søkerens kapasitet i løpet av denne perioden, og hva var utnyttelsesgraden av søkerens kapasitet?

6.1.4. Angi eventuelle andre betraktninger vedrørende leverandørsiden som anses som relevant.

 Etterspørselsstruktur på de relevante markedene

6.1.5. Identifiser søkerens fem største uavhengige kunder på det relevante markedet, samt deres individuelle andeler 
av søkerens samlede salg av de relevante produktene. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, telefaksnummer 
og egnet kontaktperson hos hver av disse kundene.

6.1.6. Redegjør for etterspørselsstrukturen når det gjelder 

a)  de ulike markedsfasene, for eksempel om markedet er i oppstartfasen, tilvekstfasen, fullt utviklet eller i 
tilbakegang. Gi også en prognose for etterspørselens vekstrate,

b)  betydningen av kundepreferanser når det gjelder merkelojalitet, produktdifferensiering og levering av en 
fullstendig produktrekke,

c)  graden av konsentrasjon eller spredning av etterspørselen,

d)  segmentering av kunder i ulike grupper med en beskrivelse av hver gruppes «typiske kunde»,

e)  betydningen av eksklusive distribusjonskontrakter og andre typer langsiktige kontrakter,

f)  i hvilket omfang offentlige oppdragsgivere, statlige foretak eller tilsvarende organer er viktige som 
etterspørselskilde.

6.1.7. Angi anslag over i hvilken grad kunder har skiftet leverandør og reforhandlet kontrakter i løpet av de siste fem 
årene. Angi også hvilke kilder som er benyttet til dette, og der dette er tilgjengelig, nødvendige dokumenter 
for å bekrefte anslagene.

______________

(1) Uavhengige leverandører er leverandører som ikke er tilknyttet søkeren. For en definisjon av tilknyttede foretak se fotnote 1 til 
nr. 1.1.
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VEDLEGG II

Modeller for kunngjøringer om en anmodning i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF

A. Anmodning fra en medlemsstat

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/17/EF(1). Første virkedag etter mottak av anmodningen er (…).

Denne anmodningen fra (navn på den berørte medlemsstat) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller 
virksomhet) i nevnte medlemsstat. Ovennevnte artikkel 30 fastsetter at direktiv 2004/17/EF ikke får anvendelse når den 
berørte virksomheten er direkte utsatt for konkurranse på markeder som det ikke er begrenset tilgang til. Disse vilkårene 
blir bare vurdert i henhold til direktiv 2004/17/EF og berører ikke anvendelsen av konkurransereglene.

Innen en periode på tre måneder fra og med ovennevnte virkedag skal Kommisjonen treffe en beslutning vedrørende 
denne anmodningen. Fristen utløper derfor den (…).

Bestemmelsene i ovennevnte nr. 4 tredje ledd får/får ikke anvendelse(2). Fristen som Kommisjonen gis til å treffe sin 
beslutning, kan derfor forlenges med én måned/tre måneder(2). Alle slike forlengelser skal offentliggjøres.

B. Anmodning fra en oppdragsgiver

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 5 i direktiv 2004/17/EF. Første virkedag etter 
mottak av anmodningen er (…).

Denne anmodningen fra (navn på relevant oppdragsgiver) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet) 
i (berørt medlemsstat). Ovennevnte artikkel 30 fastsetter at direktiv 2004/17/EF ikke får anvendelse når den berørte 
virksomheten er direkte utsatt for konkurranse på markeder som det ikke er begrenset tilgang til. Disse vilkårene blir 
bare vurdert i henhold til direktiv 2004/17/EF og berører ikke anvendelsen av konkurransereglene.

Innen en periode på tre måneder fra og med ovennevnte virkedag skal Kommisjonen treffe en beslutning vedrørende 
denne anmodningen. Fristen utløper derfor den (…).

Denne fristen kan forlenges med tre måneder. Alle slike forlengelser skal offentliggjøres.

I henhold til artikkel 30 nr. 6 andre ledd skal ytterligere anmodninger vedrørende (kort beskrivelse av relevant sektor 
eller virksomhet) i (den berørte medlemsstat) før utløpet av fristen som gjelder for denne anmodningen, ikke anses som 
nye framgangsmåter og skal behandles i forbindelse med denne anmodningen.

_________

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, 
s. 17).

(2) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG III

Modeller for kunngjøringer om en anmodning i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF – forlengelse av 
fristen

A. Anmodning fra en medlemsstat

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/17/EF(1).

Denne anmodningen fra (navn på den berørte medlemsstat) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller 
virksomhet) i nevnte medlemsstat. Anmodningen var gjenstand for en kunngjøring i EUT C (…). Den første fristen 
utløper den (…).

Ettersom (kort begrunnelse for forlengelsen) og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 andre/tredje punktum, 
blir fristen som Kommisjonen gis for å treffe en beslutning vedrørende denne anmodningen, forlenget med tre måneder/
én måned.

Den endelige fristen utløper derfor den (…).

B. Anmodning fra en oppdragsgiver

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 5 i direktiv 2004/17/EF.

Denne anmodningen fra (navn på den berørte oppdragsgiver) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller 
virksomhet) i (den berørte medlemsstat). Anmodningen var gjenstand for en kunngjøring i EUT C (…). Den første 
fristen utløper den (…).

Ettersom (kort begrunnelse for forlengelsen) og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 nr. 6 andre punktum, blir 
fristen som Kommisjonen gis for å treffe en beslutning vedrørende denne anmodningen, forlenget med tre måneder.

Den endelige fristen utløper derfor den (…).

____________

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, 
s. 17).
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VEDLEGG IV

Modeller for kunngjøringer om en anmodning i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/EF – anvendelse av 
artikkel 30 nr. 1 i fravær av beslutning innen den fastsatte fristen

A. Anmodning fra en medlemsstat

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/17/EF(1).

Denne anmodningen fra (navn på den berørte medlemsstat) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller 
virksomhet) i nevnte medlemsstat. Anmodningen var gjenstand for en kunngjøring i EUT C (…). (Den første fristen 
ble forlenget, se kunngjøring i EUT C (…))(2).

Ettersom fristen for å treffe en beslutning utløp den (…) uten at noen beslutning ble truffet, anses artikkel 30 nr. 1 å få 
anvendelse. Bestemmelsene i direktiv 2004/17/EF får derfor ikke anvendelse på kontrakter som gjør det mulig å utøve 
virksomheten vedrørende (kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet) i (den berørte medlemsstat).

B. Anmodning fra en oppdragsgiver

Den (…) mottok Kommisjonen en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 5 i direktiv 2004/17/EF(2).

Denne anmodningen fra (navn på relevant oppdragsgiver) vedrører (kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet) 
i (den berørte medlemsstat). Anmodningen var gjenstand for en kunngjøring i EUT C (…). (Den første fristen ble 
forlenget, se kunngjøring i EUT C (…))(2).

Ettersom fristen for å treffe en beslutning utløp den (…) uten at noen beslutning ble truffet, anses artikkel 30 nr. 1 å få 
anvendelse. Bestemmelsene i direktiv 2004/17/EF får derfor ikke anvendelse på kontrakter som gjør det mulig å utføre 
virksomheten vedrørende (kort beskrivelse av relevant sektor eller virksomhet) i (den berørte medlemsstat).

_______________________________

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, 
s. 17).

(2) Fyll ut der dette er relevant.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av innkjøpsreglene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 44 nr. 1 og artikkel 
63 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(2), særlig artikkel 36 nr. 1, artikkel 58 nr. 2, 
artikkel 64 nr. 2 og artikkel 70 nr. 1,

Etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge direktiv 2004/17/EF skal kontrakter som omfattes av 
direktivet offentliggjøres i Den europeiske unions tidende. 
Kunngjøringene skal inneholde de opplysninger som er 
fastsatt i nevnte direktiv, særlig i vedlegg XIII, XIV, XV 
A, XV B, XVI, XVIII og XIX til dette.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 18.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1874/2004.

2) Ifølge direktiv 2004/18/EF skal kontrakter som omfattes 
av nevnte direktiv offentliggjøres i Den europeiske unions 
tidende. Kunngjøringene skal inneholde de opplysninger 
som er fastsatt i direktivet, særlig i vedlegg VII til dette.

3) I rådsdirektiv 92/50/EØF av 18. juni 1992 om samordning av 
behandlingsmåten ved tildeling av kontrakter om offentlige 
tjenesteytelser(3), rådsdirektiv 93/36/EØF av 14. juni 1993 
om samordning av behandlingsmåten ved tildeling av 
kontrakter om offentlige varekjøp(4), rådsdirektiv 93/37/
EØF av 14. juni 1993 om samordning av behandlingsmåten 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter 
(5) og i rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993 om 
samordning av innkjøpsreglene for oppdragsgivere innen 
vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon 
(6), alle endret ved kommisjonsdirektiv 2001/78/EF(7), er 
det fastsatt standardskjemaer for offentliggjøring av slike 
kunngjøringer.

4) Ettersom direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og 93/37/EØF er 
erstattet med direktiv 2004/18/EF og direktiv 93/38/EØF 
er erstattet med direktiv 2004/17/EF, må det innføres ett 
enkelt sett med ajourførte standardskjemaer som tar hensyn 
til de opplysninger som kreves i de nevnte direktivene, og 
som har et format som kan håndteres elektronisk.

 

(3) EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(4) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(5) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 54. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(6) EFT L 199 av 9.8.1993, s. 84. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(7) EFT L 285 av 29.10.2001, s. 1.

 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1564/2005

av 7. september 2005

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer innenfor rammen 
av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige kontrakter i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(*)

2009/EØS/34/27
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5) Medlemsstatene må innarbeide direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF i nasjonal lovgivning senest innen 31. januar 
2006. Enkelte medlemsstater kan imidlertid innarbeide 
de nevnte direktivene før utløpet av den nevnte fristen. 
I medlemsstater der nasjonale innarbeidingstiltak trer 
i kraft før utløpet av innarbeidingsfristen i henhold 
til direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, bør derfor 
oppdragsgivere som definert i direktiv 2004/17/EF og 
offentlige oppdragsgivere som definert i direktiv 2004/18/
EF anvende standardskjemaene fastsatt i denne forordning 
fra datoen da de nevnte nasjonale tiltakene trer i kraft —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fra datoen da de respektive nasjonale tiltak for innarbeiding 
av direktiv 2004/17/EF trer kraft, og senest innen 1. februar  
2006, skal oppdragsgivere, i forbindelse med offentliggjøring 

i Den europeiske unions tidende av kunngjøringene nevnt 
i artikkel 41-44 og artikkel 63 i nevnte direktiv, anvende 
standardskjemaene fastsatt i vedlegg IV-IX samt i vedlegg XII 
og XIII til denne forordning.

Artikkel 2

Fra datoen da de respektive nasjonale tiltak for innarbeiding 
av direktiv 2004/18/EF trer kraft, og senest innen  
1. februar 2006, skal offentlige oppdragsgivere, i forbindelse 
med offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av 
kunngjøringene nevnt i artikkel 35, 36, 58, 64, 69 og 70 i 
nevnte direktiv, anvende standardskjemaene fastsatt i vedlegg 
I, II og III samt i vedlegg VIII-XIII til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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Liste over vedlegg

Vedlegg I:  Standardskjema 1: «Veiledende kunngjøring»

Vedlegg II:  Standardskjema 2: «Kunngjøring av konkurranse»

Vedlegg III:  Standardskjema 3: «Kunngjøring av tildeling av kontrakt»

Vedlegg IV:  Standardskjema 4: «Periodisk veiledende kunngjøring – Forsyningssektoren»

Vedlegg V:  Standardskjema 5: «Kunngjøring av kontrakt – Forsyningssektoren»

Vedlegg VI:  Standardskjema 6: «Kunngjøring av tildeling av kontrakt – Forsyningssektoren»

Vedlegg VII:  Standardskjema 7: «Kvalifikasjonsordning – Forsyningssektoren»

Vedlegg VIII:  Standardskjema 8: «Kunngjøring om en kjøperprofil»

Vedlegg IX:  Standardskjema 9: «Forenklet kunngjøring av konkurranse om et dynamisk innkjøpssystem»

Vedlegg X:  Standardskjema 10: «Offentlig bygge- og anleggskonsesjon»

Vedlegg XI:  Standardskjema 11: «Kunngjøring av konkurranse – Kontrakter som skal tildeles av en 
konsesjonsinnehaver som ikke er en offentlig oppdragsgiver»

Vedlegg XII:  Standardskjema 12: «Kunngjøring av prosjektkonkurranse»

Vedlegg XIII:  Standardskjema 13: «Resultater av prosjektkonkurranse»
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VEDLEGG I





1  Standardskjema 1-NO

DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

VEILEDENDE KUNNGJØRING

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?         Ja □    Nei □  

http://simap.eu.int
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DEL II.A: kONTRAkTSGJENSTAND (BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER)

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT OG uTFøRELSESSTED FOR byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE

Hovedsted for bygge- og anleggsarbeidene:                                         NUTS-kode:  □□□□□
II.3) GJELDER kuNNGJøRINGEN EN RAmmEAVTALE?                                                                       Ja □    Nei □ 

II.4) kORT bESkRIVELSE AV byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE (ART OG OmFANG) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       
Beregnet kostnad (hvis kjent) for bygge- og anleggsarbeidene, eks. MVA 
(bruk bare tall):                                                          Valuta:                       
eller område: mellom                      og                             Valuta:                     

Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene - ett eksemplar 
for hvert delarbeid)                                    Ja □    Nei □
II.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggs-
gjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.6) PLANLAGT STARTDATO FOR TILDELINGSPROSEDyREN OG VARIGhET AV kONTRAkTEN 

Planlagt startdato (dersom kjent) for

         tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

        start på bygge- og anleggsarbeidene   □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeidene □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                   Ja □    Nei □
II.8) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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DEL II.b: kONTRAkTSGJENSTAND (VARER ELLER TJENESTER)

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT OG LEVERINGS- ELLER uTFøRELSESSTED
(Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller kjøpsgjenstanden 
(velg bare ett alternativ))

Varer  □                        Tjenester  □              Tjenestekategori:  □      Nr. □□ 
                                                                       (for tjenestekategoriene 1-27, se vedlegg II til direktiv 2004/18/EF)

Hovedsted for utførelse eller levering:                                                                                                 NUTS-kode □□□□□
II.3) kORT bESkRIVELSE AV VARENE ELLER TJENESTENES ART OG mENGDE ELLER VERDI (for hver tjenestekategori)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                               Valuta:                 
eller område: mellom                            og                                 Valuta:                               

Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett eksemplar 
for hvert delarbeid)                                                            Ja □    Nei □ 
II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggs-
gjenstander

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.5) Planlagt startdato for tildelingsprosedyren (dersom kjent)             □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □    Nei □
II.7) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
 - men skill mellom varer og tjenester i del II.2)
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser 
der de er beskrevet (dersom kjent, gi opplysninger bare dersom det dreier seg om bygge- og anleggskontrakter)

                                                                                                                                       

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                                Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                             □
Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                     Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

IV.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.3) Opplysninger om ALLMENNE rammeregler

Relevante offentlige nettsteder med opplysninger om

Skattelovgivning:                                                                                                                                    

Miljøvernlovgivning:                                                                                                                                 

Arbeidstakervern og arbeidsvilkår:                                                                                                                                  

For ytterligere opplysninger om offentlige tjenester hvor det kan fås opplysninger om skatt, miljøvern, 
arbeidstakervern og arbeidsvilkår, fyll ut vedlegg A.II-IV (når det er relevant)

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om SkATT  

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om mILJøVERN

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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IV) ADRESSE, kONTAkTPuNkTER OG OFFENTLIG NETTSTED hVOR DET kAN FåS OPPLySNINGER Om ARbEIDSTAkERVERN 
OG ARbEIDSVILkåR

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  ���     bETEGNELSE                                                                                                     

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                             Valuta:                                
eller område: mellom                         og                                 Valuta:                               

4) AVVIk FRA STARTDATO FOR TILDELINGSPROSEDyRER OG/ELLER DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT (når det er 
relevant)
Planlagt startdato (dersom kjent) for

       tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

       start på bygge- og anleggsarbeidene                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

       ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeidene   □□/□□/□□□□ (dd/med mer/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------





VEDLEGG II

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/48525.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

                                  KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□  Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                   Ja □    Nei □ 

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
http://simap.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider    □ (b) Varer                                  □ (c) Tjenester                                  □
Utførelse                                □
Prosjektering og utførelse       □
Gjennomføring, uansett på     □ 
hvilken måte, i henhold til kravene 
fastsatt av offentlig oppdragsgiver

Kjøp                             □
Leasing                         □
Leie                             □
Kjøp på avbetaling                 □
En kombinasjon av disse   □

Tjenestekategori:                    Nr. □□
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg II til Direktiv 2004/18/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder

En offentlig kontrakt                □                                      Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)     □
Etablering av en rammeavtale   □                                                                   
II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                        □ 

Antall  □□□ eller, når det er relevant, største tillatte antall  

□□□ deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker               □

Rammeavtalens varighet:  i år: □□  eller måneder: □□□
Begrunnelse for rammeavtalen dersom løpetiden overstiger fire år:                                                                                           
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Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 
Anslått verdi, eks. MVA:                                                     Valuta:                
eller område: mellom                    og                          Valuta:                

De aktuelle kontraktenes hyppighet og verdi (dersom kjent):                                                                                                                              

II.1.5) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.6) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Omfattes kOntrakten av avtalen Om OffentlIge Innkjøp (gpa)?                                   Ja □    Nei □ 

II.I.8) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)
 ja      neI 
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                       □ ett eller flere delarbeider             □  alle delarbeider                          □
II.1.9) Aksepteres alternative anbud?                                                                                            Ja □    Nei □ 

II. 2) mengde eller Omfang  av kOntrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                             Valuta:                 
eller område: mellom                          og                                Valuta:                
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III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av opsjonene:  

i måneder: □□    eller    dager: □□□□   (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   □□□  eller  Område: mellom  □□□  og  □□□  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende kontrakter:   

i måneder: □□     eller    dager: □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

startdato                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VIlkår for kontrakten

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.3) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.4) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten? 
(når det er relevant)                                                                                                                       Ja □  Nei □
Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

III.2) VIlkår for deltakIng

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:
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III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere 
om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Eventuelle minstestandard(er) som kreves.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere 
om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

Eventuelle minstestandard(er) som kreves.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                              Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                           □
Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

III.3) SærSkIlte vIlkår for tjeneStekontrakter

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                          Ja □    Nei □ 
Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                  Ja □    Nei □ 
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) Type anbudsprosedyre 

IV.1.1) Type anbudsprosedyre 

Åpent anbud □
Begrenset anbud □
Hurtig prosedyre, begrenset □ Begrunnelse for valg av hurtig prosedyre: 

                                                                                                                                                     

Kjøp etter forhandling                □ Er kandidater allerede utvalgt?                                        Ja □    Nei □
Dersom ja, oppgi navn og adresse på de markedsdeltakere som allerede er 
utvalgt, under Del VI.3) Tilleggsopplysninger

Hurtig prosedyre, etter forhandling                   

                                                    □
Begrunnelse for valg av hurtig prosedyre: 

                                                                                                                                                     

Konkurransedialog □
IV.1.2) Begrensninger på antall deltakere som vil få tilsendt anbudsinnbydelse eller innbydelse til å delta
(begrenset anbud, kjøp etter forhandling, konkurransedialog)

Planlagt antall deltakere     ���  

eller planlagt minsteantall  ��� og , når det er relevant, største antall ��� 
Objektive kriterier for valg av begrenset antall kandidater: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

IV.1.3) Reduksjon av antall deltakere under forhandlingene eller dialogen  
(kjøp etter forhandling, konkurransedialog)

Vil en etappevis prosedyre bli brukt for gradvis å redusere antallet løsninger som skal                    Ja □    Nei □ 
diskuteres eller antallet anbud som skal forhandles?
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IV. 2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                              □
eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet, på grunnlag av     □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle, eller i det 
beskrivende dokumentet             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                          

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                         Ja □    Nei □
Dersom ja,
Veiledende kunngjøring                                                □       Kunngjøring om en kjøperprofil      □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Andre tidligere kunngjøringer (når det er relevant)        □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)
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IV.3.3) Vilkår for å få spesifikasjoner og øvrige dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS)) 
eller det beskrivende dokumentet (i tilfelle av konkurransedialog)

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                       Klokkeslett:                

Må det betales for dokumentene?                                                                                                  Ja □    Nei □ 

Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                      Valuta:                 

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

IV.3.4) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                        Klokkeslett:                

IV.3.5) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser eller innbydelser til å delta, til utvalgte kandidater (dersom 
kjent) (i tilfelle av begrenset anbud og kjøp etter forhandling, og konkurransedialog)

Dato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.3.6) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Andre:                                                                                                                           

IV.3.7) Minsteperiode hvor anbyderen er forpliktet til å opprettholde anbudet (ved åpen anbudskonkurranse)

T.o.m. □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

eller   □□□ måneder eller: □□□ dager (fra datoen for mottak av anbudet)

IV.3.8) Vilkår for anbudsåpninger

Dato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                              Klokkeslett:             
Sted (når det er relevant):                                                                                                                                       

Personer som har rett til å overvære anbudsåpninger (når det er relevant)                                        Ja □    Nei □
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) SkAL DETTE INNkJøPET GJENTAS? (når det er relevant)                                                         Ja □    Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                                  

VI.2) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                               Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer)                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.3) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.4) Klageprosedyrer 

VI.4.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.4.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.4.2 ELLER om nødvendig, punkt VI.4.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                        

                                                                                                                        

VI.4.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.5) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse:                Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER 
DOkumENTER FOR kONkuRRANSEDIALOG OG ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  □□□    betegnelse                                                                                                                                      

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                               Valuta:                 

eller område: mellom                           og                                Valuta:                               

4) AVVIk FRA DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT OG/ELLER STARTDATO/FERDIGSTILLELSESDATO(når det er relevant)

Varighet:  □□  måneder eller   □□□□  dager (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato               □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

       ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV TILDELING AV KONTRAKT

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                  Ja □    Nei □

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings- eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene (Velg den kategori 
– bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller 
kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider        □ (b) Varer                               □ (c)Tjenester                              □
Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på hvilken 
måte, i henhold til kravene fastsatt 
av offentlig oppdragsgiver

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:                  Nr. □□
For tjenestekategoriene 17 til 27 (se  
vedlegg C), aksepterer du at denne 
kunngjøringen offentliggjøres?

                                  Ja □    Nei □ 

Hovedsted for bygge- og anleggsarbei-
dene

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode                    □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

                                                                                          

NUTS-kode              □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder (når det er relevant)
Inngåelse av en rammeavtale                          Kontrakter basert på et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  

II.1.4) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.1.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.1.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                Ja □    Nei □
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II.2) SAmLET SLuTTVERDI AV kONTRAkTEN(E)

II.2.1) Samlet sluttverdi av kontrakten(e) (bruk bare tall)
(Oppgi bare samlet sluttverdi, inklusive alle kontrakter, delarbeider og 
opsjoner.  For opplysninger om enkeltkontrakter, fyll ut del V. Tildeling av 
kontrakt).

Eks. MVA Inkl. MVA    MVA-sats 
(%)

Verdi                                                             Valuta:                

Eller laveste tilbud         / høyeste tilbud              Valuta:        
som er vurdert

□
□

□    ved

□    ved

□□,□
□□,□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1) Type anbudsprosedyre 

Åpent anbud

Begrenset anbud

Hurtig prosedyre, begrenset

Konkurransedialog

□
□
□
□

Etter forhandling, med utlysing

Hurtig prosedyre, etter forhandling 

Etter forhandling, uten utlysing

Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten 
forutgående kunngjøring: fyll ut vedlegg D

□
□
□

IV.2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for rett alternativ)

Laveste pris                                                                              □
eller
Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av       □
Kriterier
1.                                                                                           
2.                                                                                           
3.                                                                                           
4.                                                                                           
5.                                                                                           

Vekting
                              
                              
                              
                              
                              

Kriterier
6.                                                                                            
7.                                                                                            
8.                                                                                            
9.                                                                                            
10.                                                                                          

Vekting
                              
                              
                              
                              
                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                       Ja □    Nei □ 
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IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                            Ja □    Nei □
Dersom ja (kryss av for rette alternativer):
Veiledende kunngjøring               □           ELLER        Kunngjøring om en kjøperprofil   □   

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Kunngjøring av konkurranse       □            ELLER        Forenklet kunngjøring av konkurranse (DPS)  □
Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Andre tidligere offentliggjøringer □
Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)



5  Standardskjema 3-NO

DEL V: TILDELING AV KONTRAKT

kONTRAkTSNR.  ���        bETEGNELSE                                                                                                                                      

V.1) DATO FOR TILDELING AV kONTRAkT:  ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

V.2) ANTALL mOTTATTE TILbuD: ���
V.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkER SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.4) OPPLySNINGER Om kONTRAkTSVERDI (oppgi bare tall)

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

Opprinnelig anslått samlet verdi av kontrakten (når det er relevant)

Verdi                                                                  Valuta:                           ved ��,�
Samlet sluttverdi av kontrakten 
Verdi                                                                  Valuta:                       

Eller laveste tilbud         / høyeste tilbud             Valuta:                 
som er vurdert

    ved
    ved ��,�

��,�
Dersom årlig eller månedlig verdi benyttes (oppgi):  antall år ��           ELLER      antall måneder ��
V.5) ER DET SANNSyNLIG AT kONTRAkTEN bLIR GITT TIL uNDERLEVERANDøRER?                             Ja □    Nei □
Dersom ja, angi verdi eller andel av kontrakten som forventes gitt til tredjemann (oppgi bare tall):

Verdi                                   Valuta:                       
Andel: ��,� (%) Ikke kjent □ 

Kort beskrivelse av verdien/andelen av kontrakten som vil bli gitt til underleverandører (dersom kjent)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                       Ja □    Nei □ 

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                     Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks                 

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG C

Tjenestekategorier nevnt i Del II: Kontraktsgjenstand

Kategori nr.(1) Beskrivelse
1 Vedlikehold og reparasjon
2 Landtransporttjenester(2), herunder tjenester utført av pansrede kjøretøyer samt budtjenester, 

unntatt posttransport
3 Person- og godstransport med fly, unntatt posttransport
4 Posttransport på vei(3) og med fly
5 Telekommunikasjonstjenester
6 Finansielle tjenester: a) Forsikringstjenester        b) Bank- og investeringstjenester(4)
7 Datatjenester og tilknyttede tjenester
8 Forsknings- og utviklingstjenester(5)
9 Økonomiske, revisjonsmessige og skattemessige tjenester
10 Markedsundersøkelser og opinionsmålinger
11 Bedriftsrådgivning(6) og tilknyttede tjenester
12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og integrerte ingeniørtjenester; byplanleggings- og 

landskapsarkitekttjenester; tilknyttet vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk 
prøving og analyse

13 Reklamevirksomhet
14 Rengjøring av bygninger samt tjenester tilknyttet eiendsomsforvaltning
15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis
16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, rensing og lignende tjenester

Kategori nr.(7) Beskrivelse
17 Hotell- og restaurantvirksomhet
18 Jernbanetransporttjenester
19 Sjøtransport
20 Hjelpe- og støttetjenester innenfor transport
21 Juridiske tjenester
22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(8)
23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, unntatt pansrede kjøretøyer
24 Utdannings- og opplæringstjenester
25 Helse- og sosialtjenester
26 Rekreasjons-, kultur- og idrettstjenester(9)
27 Andre tjenester(8)(9)

_____________________
(1)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og vedlegg IIA i direktiv 2004/18/EF.
(2)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(3)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(4)  Unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt 

sentralbanktjenester.
 Erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av fast eiendom, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller om rettigheter til slik eiendom er 

også unntatt; derimot skal kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes av 
dette direktiv.

(5)  Unntatt forsknings- og utviklingstjenester, unntatt dersom utbyttet utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse av egen 
virksomhet, forutsatt at vederlaget for tjenesten som ytes, i sin helhet erlegges av den offentlige oppdragsgiveren.

(6)  Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
(7)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) og vedlegg IIA i direktiv 2004/18/EF.
(8)  Unntatt arbeidsavtaler.
(9)  Unntatt avtaler om kjøp, utvikling, produksjon eller samproduksjon av programmateriale som inngås av radio- og fjernsynsforetak, samt avtaler om sendetid.
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VEDLEGG D

Kunngjøring av kontraktstildelinger

Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring

Begrunnelsen for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring av en anbudskunngjøring må være i 
samsvar med de relevante artikler i direktiv 2004/18/EF.
(Kryss av for relevant(e) alternativ(er))

a)   Ingen eller ingen egnede anbud levert etter:

-   Åpen anbudskonkurranse

-   Begrenset anbudskonkurranse

b)   De berørte produktene framstilles utelukkende for forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller 
utviklingsformål i henhold til vilkårene fastsatt i direktivet (gjelder bare for varer).

c)   Arbeidene/varene/tjenesteytelsene kan bare utføres/leveres/ytes av en bestemt entreprenør/leverandør/
tjenesteyter av:

-   tekniske grunner,

-   kunstneriske grunner,

-   grunner som vedrører vern av enerett.

d)   Tvingende nødvendighet som skyldes begivenheter som oppdragsgiver ikke kunne forutse og i henhold til 
de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

e)   Tilleggsarbeider, -leveranser, -tjenester bestilles i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

f)   Nye arbeider/tjenesteytelser, som består i en gjentakelse av tidligere arbeider/tjenesteytelser, og som 
bestilles i henhold til de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

g)   Tjenesteytelseskontrakt tildeles vinneren eller en av vinnerne i en plan- og designkonkurranse.

h)   for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

i)   For kjøp av varer på særlig fordelaktige betingelser: 

-   fra en leverandør som endelig innstiller sin forretningsvirksomhet,

-   fra mottakere eller avviklingsstyrer i forbindelse med en konkurs, en kreditorordning eller en 
tilsvarende prosedyre.

j)  De anbud som ble sendt inn i åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller konkurransedialog, oppfylte 
ikke kravene eller kunne ikke aksepteres. Bare de anbydere som oppfylte de kvalitative utvelgingskriteriene 
fikk delta i forhandlingene.

□
□
□

□
□
□
□

□
□

□
□
□
□
□ 

□



VEDLEGG IV

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/50925.6.2009





1  Standardskjema 4-NO

DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

PERIODISK VEILEDENDE KUNNGJØRING - FORSYNINGSSEKTOREN

Er denne kunngjøringen en utlysing av konkurranse?                                                               Ja □    Nei □ 

Er formålet med denne kunngjøring å redusere fristene for mottak av anbud?                         Ja □    Nei □ 

Dersom ja, fyll også ut tillegget (opplysninger som må oppgis dersom den periodisk veiledende kunngjøringen er 
en utlysing av konkurranse eller har som formål å redusere fristene for mottak av anbud)

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Dersom denne kunngjøringen er en utlysing av konkurranse eller muliggjør en reduksjon av fristene for mottak 
av anbud

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud, anmodninger om deltaking eller anmelding av interesse skal sendes til:
□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: kONTRAkTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2 TyPE kONTRAkT (Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- eller 
kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider     □ (b) Varer                                     □ (c) Tjenester                               □  

Tjenestekategori:              Nr. ��
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg XVIIA og XVIIB til direktiv 
2004/17/EF)

II.3) kORT bESkRIVELSE AV kONTRAkTEN ELLER kJøPET(-ENE) 
(i tilfelle av tjenester, angi planlagt kjøp i hver av tjenestekategoriene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

(for nærmere opplysninger om delarbeider, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene – ett eksemplar for hvert 
delarbeid)

II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
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II.5) Planlagt startdato for tildelingsprosedyren og varighet av kontrakten 

Planlagt startdato (dersom kjent) for

tildelingsprosedyren    □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  ����  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

start               □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

II.6) bEREGNEDE kOSTNADER OG hOVEDVILkåR FOR FINANSIERING (når det er relevant)

II.6.1) Opprinnelig beregnede kostnader (når det er relevant; oppgi bare tall)

Beregnet verdi, eks. MVA:                                                 Valuta:                 

eller område: mellom                 og                          Valuta:                 

II.6.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □    Nei □
II.8) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

----------------------------- (For vare- eller tjenestekontrakter, bruk denne del så mange ganger som nødvendig ----------------------------

DEL IV: PROSEDYRE OG ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

IV.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

----------------------------- (For vare- eller tjenestekontrakter, bruk denne del så mange ganger som nødvendig ----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                  Ja □    Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3) ANSLåTT SAmLET VERDI AV VARE- ELLER TJENESTEkONTRAkTEN(E)(når det er relevant)

Angi anslått samlet verdi av vare- eller tjenestekontraktene eller 
rammeavtalene i henhold til produktområdene i del II.6)

Verdi                                                             Valuta:                

Eller laveste tilbud          / høyeste tilbud          Valuta:                 
som er vurdert

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

□
□

 □   ved

 □   ved

□□,□
□□,□

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/��/���� (dd/mm/åååå)
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TILLEGG

PERIODISK VEILEDENDE KUNNGJØRING SOM ER EN UTLYSING AV KONKURRANSE  
ELLER SOM HAR SOM FORMÅL Å REDUSERE FRISTENE FOR MOTTAK AV ANBUD

Dersom formålet med kunngjøringen er å redusere fristene for mottak av 
anbud, skal opplysningene i dette tillegget bare gis dersom de er tilgjengelige

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                                □ (c) Tjenester                              □
Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på 
hvilken måte, i henhold til 
kravene fastsatt av offentlig 
oppdragsgiver

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:              Nr. 

��
(For tjenestekategoriene 1-27,  
se vedlegg XVIIA og XVIIB til 
direktiv 2004/17/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                           

NUTS-kode         �����

Hovedleveringssted

                                                                           

NUTS-kode      �����

Hovedutførelsessted

                                                                           

NUTS-kode         �����
II.1.3) Kunngjøringen gjelder
En offentlig kontrakt                                          □
Etablering av en rammeavtale                             □

Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)            □ 

II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                          □  

Antall  ��� eller, når det er relevant, største tillatte antall ���
deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker        □ 

Rammeavtalens varighet:  i år: ��  eller måneder: ���
Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 

Anslått verdi, eks. MVA:                                      Valuta:                 

eller område: mellom                  og              Valuta:                 

Hyppighet av kontraktene som skal tildeles (dersom kjent):                                
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II.1.5) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)                                                                                                      Ja □    Nei □
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                       □ ett eller flere delarbeider              □ alle delarbeider                               □

II. 2) Mengde eller omfang  av kontrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (når det er relevant), eks. MVA (bruk bare tall):                    Valuta:                 

 eller område: mellom                      og                                     Valuta:                               

III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                          Ja □    Nei □ 

Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                       
                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av de nevnte opsjonene:  

i måneder: ��    eller    dager: ����   (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   ���  eller  område: mellom  ���  og  ���  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende 
kontrakter:    

i måneder: ��     eller    dager: ����  (fra tildeling av kontrakt)

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) Vilkår for kontrakten

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.1.2) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.
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III.1.3) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten?                          
(når det er relevant)                                                                                                                     Ja □    Nei □
Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene: 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                         Ja □    Nei □ 

Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                              □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □ 

III. 3) SæRSkILTE VILkåR FOR TJENESTEkONTRAkTER

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                              Ja □    Nei □  

Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                       

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                    Ja □   Nei □
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Begrenset anbud           □
Kjøp etter forhandling   □                 

IV 2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                         □  

eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av  □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i innbydelsen til å bekrefte interesse, i anbudsinnbydelsen eller i 
innbydelsen til å forhandle, eller i det beskrivende dokumentet             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                          

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Vilkår for å få spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS))
Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  ��/��/���� (dd/mm/åååå)                                                  Klokkeslett:              

Må det betales for dokumentene?                                                                                                    Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                      Valuta:                 

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          
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IV.3.2) Frist for mottak av interesseanmeldinger (bare dersom kunngjøringen er en utlysing av konkurranse)

Dato ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

IV.3.3) Frist for mottak av søknader om anbudsinnbydelse eller innbydelse til å forhandle 
(bare dersom formålet med kunngjøringen er å redusere frister)

Dato ��/��/���� (dd/mm/åååå)                                                Klokkeslett:              

IV.3.4) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på 

 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) Skal dette innkjøpet gjentas? (når det er relevant)                                                               Ja □   Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                                  

                                                                                              

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 

Interesserte deltakere må informere oppdragsgiveren om at de er interessert i kontrakten(e). Kontrakten(e) vil bli 
tildelt uten ytterligere utlysing av konkurranse.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted                                                Postnr.                                 Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks
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VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks
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VEDLEGG A
ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

Dersom denne kunngjøringen er en utlysing av konkurranse eller har som formål å redusere fristene for mottak av 
anbud

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER DOkumENTER FOR 
ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD, ANmODNINGER Om DELTAkING ELLER ANmELDINGER AV INTERESSE 
SkAL SENDES TIL

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

DELARbEIDSNR. □□□    bETEGNELSE                                                                                                     

1) KORT BESKRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

2) FelleS KlaSSIFIKaSJOn FOr OFFentlIGe InnKJØP (CPv)

Hovedklassifikasjon tIlleGGSKlaSSIFIKaSJOn (NåR DET ER 
RELEVANT)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�

3) MenGde eller OMFanG  (bare dersom kunngjøringen ikke er en utlysing av konkurranse) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (bruk bare tall):                 Valuta:                                

eller område: mellom                    og                            Valuta:                               

4) avvIK Fra StartdatO FOr tIldelInGSPrOSedyrer OG/eller datO FOr varIGhet av KOntraKt (når det er relevant)
Planlagt startdato (dersom kjent) for

        tildelingsprosedyren    ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

Varighet i måneder:  ��  eller dager:  ����  (fra tildeling av kontrakt)
eller planlagt dato (dersom kjent) for 

        start ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelse ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

5) tIlleGGSOPPlySnInGer OM delarbeIder

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------



VEDLEGG V

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/52325.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til De Europeiske Fellesskaps Tidende
2, rue Mercier,  L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og øvrige dokumenter (herunder dokumenter for konkurransedialog og et dynamisk innkjøpssystem) 
kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                                □ (c) Tjenester                               □                                          

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett 
på hvilken måte, i henhold 
til kravene fastsatt av 
oppdragsgiverne

□ 
□ 
□ 

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Tjenestekategori:                 Nr.□□
(For tjenestekategoriene 1-27, se  
vedlegg XVIIA og XVIIB til direktiv 
2004/17/EF)

Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                                          

NUTS-kode            □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

NUTS-kode               □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder

En offentlig kontrakt                                                   □      Etablering av et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  □ 
Etablering av en rammeavtale                                      □                          

II.1.4) Opplysninger om rammeavtalen (når det er relevant)

Rammeavtale med flere deltakere                                              □
Antall □□□ eller, når det er relevant, største tillatte antall □□□
deltakere i den planlagte rammeavtalen

Rammeavtale med en enkelt deltaker         □

Rammeavtalens varighet (når det er relevant)

Varighet i år: □□  eller måneder: □□□

Anslått samlet verdi av innkjøpene over hele rammeavtalens løpetid (når det er relevant; oppgi bare tall): 

Anslått verdi, eks. MVA:                                                          Valuta:                                 

eller område: mellom                       og                             Valuta:                               

Hyppighet av kontraktene som skal tildeles (dersom kjent):                                                              
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II.1.5) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet/kjøpene

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

II.1.6) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□ □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□ □□□□-□

II.1.7) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □   Nei □ 

II.1.8) Består kontrakten av flere delarbeider? (dersom ja, benytt vedlegg B for å beskrive delarbeidene  - ett 
eksemplar for hvert delarbeid)                                                                                                       Ja □   Nei □
Dersom ja, bør anbud sendes for (velg bare ett alternativ): 

Bare ett delarbeid                      □ ett eller flere delarbeider              □ alle delarbeider                                □
II.1.9) Aksepteres alternative anbud?                                                                                             Ja □   Nei □

II. 2) Mengde eller omfang  av kontrakten

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     
Beregnet kostnad (når det er relevant), eks. MVA (bruk bare tall):                        Valuta:                 
eller område: mellom                        og                                      Valuta:                

III.2.2) Opsjoner (når det er relevant)                                                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja, beskriv opsjonene:                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        
Dersom kjent, foreløpig tidsplan for bruk av de nevnte opsjonene:  

i måneder: □□    eller dager: □□□�  (fra tildeling av kontrakt)

Antall mulige forlengelser (når det er relevant):   ���  eller  Område: mellom  □□□  og  □□□  
I tilfelle av fornybare vare- eller tjenestekontrakter, angi (dersom kjent) beregnet tidsramme for etterfølgende kontrakter:   

i måneder: □□    eller dager: □□□�  (fra tildeling av kontrakt)
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II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

startdato         □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

 ferdigstillelse □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.2) De viktigste finansieringsvilkår og betalingsordninger og/eller henvisning til relevante bestemmelser

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.3) Den rettslige form som den gruppe markedsdeltakere som får kontrakten skal oppfylle.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.1.4) Er det andre særlige vilkår som må oppfylles i forbindelse med utførelse av kontrakten? (når det er 
relevant)                                                                                                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, beskriv de særlige vilkårene
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III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

III.2.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.2.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.2.4) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                      Ja □   Nei □
Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                           □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                       □

III. 3) SæRSkILTE VILkåR FOR TJENESTEkONTRAkTER

III.3.1) Må tjenesten utføres av en bestemt yrkesgruppe?                                                          Ja □   Nei □
Dersom ja, henvis til relevant lov eller forskrift: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

III.3.2) Skal juridiske personer oppgi navn og faglige kvalifikasjoner på de ansatte                   Ja □   Nei □
som er ansvarlige for å utføre tjenesten?                                                                                                                           
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                            □ Kjøp etter forhandling                                                             □
Er kandidater allerede utvalgt?                                  Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi navn og adresse på de markedsdeltakere som 
allerede er utvalgt, under Del VI.3) Tilleggsopplysninger

Begrenset anbud                                     □

IV. 2) TILDELINGSkRITERIER

IV.2.1) Tildelingskriterier (kryss av for relevant(e) alternativ(er))

Laveste pris                                                                                                                                                    □
eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av                                                                             □
□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 

er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle             

Kriterier

1.                                                                            

2.                                                                            

3.                                                                            

4.                                                                            

5.                                                                            

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                             

7.                                                                             

8.                                                                             

9.                                                                             

10.                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                        Ja □   Nei □
Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)
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IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.3.2) Er den samme kontrakten offentliggjort tidligere?                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja,

Periodisk veiledende kunngjøring                            □                  Kunngjøring om en kjøperprofil                    □
Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Andre tidligere kunngjøringer (når det er relevant)   □   

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

IV.3.3) Vilkår for å få spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (unntatt om et dynamisk innkjøpssystem (DPS))

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                         Klokkeslett:                         

Må det betales for dokumentene?                                                                                                   Ja □   Nei □
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):                                               Valuta:                                  

Betalingsbetingelser og -måte:                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     
                                                                                                                           

IV.3.4) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                         Klokkeslett:                               

IV.3.5) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

IV.3.6) Minsteperiode hvor anbyderen er forpliktet til å opprettholde anbudet (ved åpen anbudskonkurranse)

T.o.m. □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

eller   □□□ måneder eller: □□□ dager (fra datoen for mottak av anbudet)
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IV.3.7) Vilkår for anbudsåpninger

Dato:  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                            Klokkeslett:                               

Sted (når det er relevant):                                                                                                                                      

Personer som har rett til å overvære anbudsåpninger (når det er relevant)                                         Ja □   Nei □
                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) SkAL DETTE INNkJøPET GJENTAS? (når det er relevant)                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja, angi antatt tidspunkt for offentliggjøring av ytterligere kunngjøringer:                                                                                                                         

VI.2) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                 Ja □   Nei □

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.3) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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VI.4) Klageprosedyrer 

VI.4.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.4.2 ELLER om nødvendig, punkt VI.4.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

VI.4.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.5) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER (hERuNDER 
DOkumENTER FOR ET DyNAmISk INNkJøPSSySTEm)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING SkAL SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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VEDLEGG B

OPPLYSNINGER OM DELARBEIDER

Delarbeidsnr.  □□□        BETEGNELSE                                                                                                                                       
                                                                            

1) kORT bESkRIVELSE

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

2) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon TILLEGGSkLASSIFIkASJON (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

3) mENGDE ELLER OmFANG

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Beregnet kostnad (hvis kjent), eks. MVA (når det er relevant, bruk bare tall):                 Valuta:                               

eller område: mellom                       og                                       Valuta:                               

4) AVVIk FRA DATO FOR VARIGhET AV kONTRAkT OG/ELLER STARTDATO/FERDIGSTILLELSESDATO (når det er 
relevant)

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato             □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

5) TILLEGGSOPPLySNINGER Om DELARbEIDER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

----------------------------- (Bruk ett vedlegg for hvert delarbeid-----------------------------
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.1.2) Type kontrakt og leverings-  eller utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene 
(Velg den kategori – bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle 
kontrakts- eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

(a) Bygge- og anleggsarbeider   □ (b) Varer                             □ (c) Tjenester                                                 □ 

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett 
på hvilken måte, i henhold 
til kravene fastsatt av 
oppdragsgiverne

□
□
□

Kjøp

Leasing

Leie

Kjøp på avbetaling

En kombinasjon av disse

□
□
□
□
□

Tjenestekategori:                    Nr. □□
For tjenestekategoriene 17 til 27 (se  
vedlegg C), aksepterer du at denne 
kunngjøringen offentliggjøres?

                                     Ja □   Nei □
Hovedsted for bygge- og 
anleggsarbeidene
                                                                                          

NUTS-kode                □□□□□

Hovedleveringssted

                                                                           

NUTS-kode          □□□□□

Hovedutførelsessted

                                                                                          

NUTS-kode                    □□□□□
II.1.3) Kunngjøringen gjelder (når det er relevant)
Inngåelse av en rammeavtale  □                                Kontrakt(er) basert på et dynamisk innkjøpssystem (DPS)  □
II.1.4) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

II.1.5) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.1.6) OmFATTES kONTRAkTEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                  Ja □   Nei □
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II.2) SAmLET SLuTTVERDI AV DE TILDELTE kONTRAkTEN(E)

II.2.1) Samlet sluttverdi av de(n) tildelte kontrakten(e) (bruk bare tall)
(Oppgi bare samlet sluttverdi, inklusive alle kontrakter, delarbeider og 
opsjoner.  For opplysninger om enkeltkontrakter, fyll ut del V. Tildeling av 
kontrakt).

Eks. MVA Inkl. MVA    MVA-sats 
(%)

Verdi                                                              Valuta:                       

Eller laveste tilbud           / høyeste tilbud            Valuta:                 
som er vurdert

□
□

□    ved

□    ved

□□,□
□□,□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                              □
Begrenset anbud                                        □

Etter forhandling, med utlysing                                              □
Etter forhandling, uten utlysing                                              □
Begrunnelse for bruk av kjøp etter forhandling uten 
forutgående kunngjøring: fyll ut vedlegg D

IV 2) Tildelingskriterier

IV.2.1) Tildelingskriterier (når det er relevant)
(angi tildelingskriteriene under punkt V.2.6) dersom opplysningene ikke er beregnet på offentliggjøring)

Laveste pris                                                          □                    

eller

det økonomisk mest fordelaktige anbudet            □
IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                       Ja □   Nei □

IV.3) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.3.1) Saksnummer hos oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                         

IV.3.2) Er de(n) samme kontrakten(e) offentliggjort tidligere?                                                      Ja □   Nei □ 

Dersom ja, angi type utlysing av konkurranse (kryss av for rett alternativ):

Periodisk veiledende kunngjøring  □    Kunngjøring om kvalifikasjonsordning  □    Kunngjøring av konkurranse  □ 

Kunngjøring om en kjøperprofil   □

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Andre tidligere offentliggjøringer □ 

Kunngjøringsnummer i EUT: □□□□/S□□□-□□□□□□□ av □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)
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DEL V: TILDELING AV KONTRAKT

V.1) TILDELT kONTRAkT OG kONTRAkTSVERDI 

kONTRAkTSNR.       bETEGNELSE                                                                                                                                      

(Angi navn på en eller flere oppdragsgiver(e) som er tildelt kontrakt og kontraktsverdi nedenfor eller i del V.2) dersom 
opplysningene ikke er beregnet på offentliggjøring)

V.1) DATO FOR TILDELING AV kONTRAkTEN:  // (dd/mm/åååå) 

V.1.2) ANTALL mOTTATTE TILbuD: 
V.1.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkEREN SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.1.4) OPPLySNINGER Om kONTRAkTSVERDIEN (oppgi bare tall)

Eks. 
MVA

Inkl. 
MVA    

MVA-sats 
(%)

Opprinnelig anslått samlet verdi av kontrakten (når det er relevant)

Verdi                                                                 Valuta:                       

□ □  ved

��,�
Samlet sluttverdi av kontrakten 

Verdi                                               Valuta:                       

eller laveste tilbud           / høyeste tilbud              Valuta:                 
som er vurdert

□
□

□  ved

□  ved ��,�
��,�

Dersom årlig eller månedlig verdi benyttes (oppgi):  antall år ��         ELLER         antall måneder ��
V.1.5) Er det sannsynlig at kontrakten blir gitt til underleverandører? (når det er relevant)         Ja □   Nei □
Dersom ja, angi verdi eller andel av kontrakten som forventes gitt til tredjemann (oppgi bare tall):

Verdi eks. MVA:                  Valuta:                Andel: ��,� (%)                                    Ukjent 

Kort beskrivelse av verdien/andelen av kontrakten som vil bli gitt til underleverandører (dersom kjent)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

V.1.6) Pris betalt for leilighetskjøp (når det er relevant)
Verdi (hvis kjent) eks. MVA (bruk bare tall):                  Valuta:         

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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V.2) TILDELT kONTRAkT OG kONTRAkTSVERDI – ObLIGATORISkE OPPLySNINGER SOm IkkE ER bEREGNET På 
OFFENTLIGGJøRING

Kommisjonen vil ta hensyn til eventuelle følsomme forretningsmessige aspekter som oppdragsgivere påpeker ved 
oversending av opplysningene som gis i denne del, vedrørende antall mottatte anbud, markedsdeltakernes identitet 
eller priser.

(Fyll ut punkt  V.2.1), V.2.4) og V.2.6) for hver tildelt kontrakt dersom opplysningene som kreves ikke er beregnet på 
offentliggjøring og ikke er gitt i de foregående deler)

kONTRAkTSNR.       bETEGNELSE                                                                                                                                      

V.2.1) ANTALL mOTTATTE TILbuD: 
V.2.2) ANTALL TILDELTE kONTRAkTER: 
V.2.3) NAVN OG ADRESSE På DEN mARkEDSDELTAkEREN SOm ER TILDELT kONTRAkTEN 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.2.4. Verdi (hvis kjent ) eks. MVA (bruk bare tall):                                                         Valuta:           

V.2.5) Opprinnelsesland for produktet eller tjenesten

Opprinnelse innenfor Fellesskapet   □           

Opprinnelse utenfor Fellesskapet     □            Stat:                                                                                                                                           

V.2.6) Tildelingskriterier

Laveste pris                                                     □                         

eller

det økonomisk mest fordelaktige anbudet           □  

V.2.7) Ble kontrakten gitt til en anbyder som ga et alternativt anbud?                                        Ja □   Nei □
V.2.8) Ble anbud avvist fordi de var unormalt lave?                                                                    Ja □   Nei □

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                            Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG C

TJENESTEKATEGORIER NEVNT I DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

Kategori nr.(1) Beskrivelse
1 Vedlikehold og reparasjon
2 Landtransporttjenester(2), herunder tjenester utført av pansrede kjøretøyer samt budtjenester, 

unntatt posttransport
3 Person- og godstransport med fly, unntatt posttransport
4 Posttransport på vei(3) og med fly
5 Telekommunikasjonstjenester
6 Finansielle tjenester 

a) Forsikringstjenester        b) Bank- og investeringstjenester(4)
7 Datatjenester og tilknyttede tjenester
8 Forsknings- og utviklingstjenester(5)
9 Økonomiske, revisjonsmessige og skattemessige tjenester
10 Markedsundersøkelser og opinionsmålinger
11 Bedriftsrådgivning(6) og tilknyttede tjenester
12 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester og integrerte ingeniørtjenester; byplanleggings- og 

landskapsarkitekttjenester; tilknyttet vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk 
prøving og analyse

13 Reklamevirksomhet
14 Rengjøring av bygninger samt tjenester tilknyttet eiendsomsforvaltning
15 Trykkeri- og forlagsvirksomhet på honorar- eller kontraktsbasis
16 Kloakk- og avfallshåndteringstjenester, rensing og lignende tjenester

Kategori nr.(7) Beskrivelse
17 Hotell- og restaurantvirksomhet

18 Jernbanetransporttjenester

19 Sjøtransport

20 Hjelpe- og støttetjenester innenfor transport

21 Juridiske tjenester

22 Arbeidsformidlings- og vikartjenester(8)

23 Etterforsknings- og sikkerhetstjenester, unntatt pansrede kjøretøyer

24 Utdannings- og opplæringstjenester

25 Helse- og sosialtjenester

26 Rekreasjon, kultur og sport

27 Andre tjenester

_________________________
(1)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 31 og vedlegg XVIIA i direktiv 2004/17/EF.
(2)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(3)  Unntatt jernbanetransporttjenester omfattet av kategori 18.
(4)  Unntatt avtaler om finansielle tjenester knyttet til utstedelse, salg, kjøp og overføring av verdipapirer eller andre finansielle instrumenter, samt sentralbanktjenester.
 Erverv eller leie, uten hensyn til finansieringsform, av fast eiendom, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller om rettigheter til slik eiendom er også 

unntatt; derimot skal kontrakter om finansielle tjenester, uten hensyn til form, inngått samtidig, før eller etter kontrakten om erverv eller leie, omfattes av dette direktiv.
(5)  Unntatt forsknings- og utviklingstjenester, unntatt dersom utbyttet utelukkende tilfaller den offentlige oppdragsgiveren for egen bruk ved utøvelse av egen virksomhet, 

forutsatt at vederlaget for tjenesten som ytes, i sin helhet erlegges av den offentlige oppdragsgiveren.
(6)  Unntatt voldgifts- og meglingstjenester.
(7)  Tjenestekategorier i henhold til artikkel 32 og vedlegg XVIIA i direktiv 2004/17/EF.
(8)  Unntatt arbeidsavtaler.
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VEDLEGG D

KUNNGJØRING AV TILDELING AV KONTRAKT FORSYNINGSSEKTOREN

BEGRUNNELSE FOR BRUK AV KJØP ETTER FORHANDLING UTEN FORUTGÅENDE KUNNGJØRING

Begrunnelsen for bruk av kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring av en anbudskunngjøring må være i 
samsvar med de relevante artikler i direktiv 2004/17/EF.
(Kryss av for relevant(e) alternativ(er))

a)  Ingen eller ingen egnede anbud levert etter:
-  Åpen anbudskonkurranse
-  Begrenset anbudskonkurranse
-  kjøp etter forhandling med forutgående kunngjøring.

b)  Den berørte kontrakten er utelukkende for forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål i 
henhold til vilkårene fastsatt i direktivet. 

c)  Arbeidene/varene/tjenesteytelsene kan bare utføres/leveres/ytes av en bestemt entreprenør/leverandør/
tjenesteyter av:
-  tekniske grunner,
-  kunstneriske grunner,
-  grunner som vedrører vern av enerett.

d)  Tvingende nødvendighet som skyldes begivenheter som oppdragsgiver ikke kunne forutse og i henhold til 
de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

e)  Tilleggsarbeider, -leveranser, -tjenester bestilles i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i direktivene.

f)  Nye arbeider/tjenesteytelser, som består i en gjentakelse av tidligere arbeider/tjenesteytelser, og som 
bestilles i henhold til de strenge vilkårene fastsatt i direktivene. 

g)  Tjenesteytelseskontrakt tildeles vinneren eller en av vinnerne i en plan- og designkonkurranse.

h)  for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked,

i)  For kjøp av varer på særlig fordelaktige betingelser: 
-  fra en leverandør som endelig innstiller sin forretningsvirksomhet,
-  fra mottakere eller avviklingsstyrer i forbindelse med en konkurs, en kreditorordning eller en 

tilsvarende prosedyre.

j) For kontrakter som skal tildeles på grunnlag av en rammekontrakt i samsvar med direktivet.

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

□



VEDLEGG VII

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/54725.6.2009





1  Standardskjema 7-NO

DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KVALIFIKASJONSORDNING FORSYNINGSSEKTOREN

Er denne kunngjøringen en utlysing av konkurranse?                                                                       Ja □   Nei □ 

DEL I: OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger om kvalifikasjonsordningen kan fås hos: 

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anmodninger om deltaking eller søknader skal sendes til:

   □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II:  kVALIFIkASJONSORDNINGENS GJENSTAND

II.1) OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2 TyPE kONTRAkT (Velg den kategori – varer eller tjenester – som best samsvarer med den aktuelle kontrakts- 
eller kjøpsgjenstanden (velg bare ett alternativ))

Bygge- og 
anleggsarbeider □        Varer        □        Tjenester       □    Tjenestekategori: Nr.                     ��                    

II.3) bESkRIVELSE AV byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE, TJENESTENE ELLER VARENE SOm SkAL kJøPES INN GJENNOm 
kVALIFIkASJONSORDNINGEN

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                        

II.4) FELLES kLASSIFIkASJON FOR OFFENTLIGE INNkJøP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�
□□□□-□  ����-�

II.5) OmFATTES kONTRAkTER SOm FALLER INN uNDER DENNE kVALIFIkASJONS-                                Ja □   Nei □ 
ORDNINGEN AV AVTALEN Om OFFENTLIGE INNkJøP (GPA)?                                        

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR DELTAkING

III.1.1) Kvalifikasjonsvilkår 

(Dersom disse opplysningene er omfattende og basert på dokumenter som er tilgjengelige for interesserte 
leverandører, entreprenører eller tjenestetilbydere, er det tilstrekkelig med et sammendrag av de viktigste vilkårene 
og metodene og en henvisning til disse dokumentene)

Kvalifikasjonsvilkår som markedsdeltakerne må oppfylle:

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                          

                                                                                        

Metoder som skal benyttes for å kontrollere hvert av  de 
nevnte vilkårene:

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                          

                                                                          

                                                                                        

III.1.2) Reserverte kontrakter (når det er relevant)                                                                          Ja □   Nei □
Kontrakten er begrenset til vernede arbeidsgrupper                                                                                                              □ 

Kontrakten skal gjennomføres innenfor rammen av programmene for vernet ansettelse                                        □

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

IV.1.1) Tildelingskriterier (dersom kjent)

Laveste pris                                                                      □        

eller

Det økonomisk mest fordelaktige anbudet på grunnlag av    □ 

□ nedenstående kriterier (tildelingskriteriene bør angis etter vekt eller, dersom det kan påvises at vekting  ikke 
er mulig, i prioritert rekkefølge med det viktigste først) 

□ kritieriene angitt i spesifikasjonene, i anbudsinnbydelsen eller i innbydelsen til å forhandle             

Kriterier

1.                                                                                           

2.                                                                                           

3.                                                                                           

4.                                                                                           

5.                                                                                           

Vekting

                              

                              

                              

                              

                              

Kriterier

6.                                                                                            

7.                                                                                            

8.                                                                                            

9.                                                                                            

10.                                                                                           

Vekting
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IV.1.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon?                                                                           Ja □   Nei □
Dersom ja, tilleggsopplysninger om den elektroniske auksjonen (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                                                                                                     

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                    

IV.2.2) Kvalifikasjonsordningens varighet

Gyldig fra  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) til □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)

Ubegrenset varighet          

Annet                               

IV.2.3) Kan kvalifikasjonsordningen forlenges?                                                                             Ja □   Nei □ 

Hvis ja, nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER EN ELLER FLERE AV kONTRAkTENE SOm OmFATTES AV kVALIFIkASJONSORDNINGEN                Ja □   Nei □
kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm SOm ER FINANSIERT mED FELLESSkAPSmIDLER?
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 
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VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)



6  Standardskjema 7-NO

VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTASJON

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANmODNINGER Om DELTAkING OG SøkNADER må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING OM EN KJØPERPROFIL

Denne kunngjøringen gjelder offentliggjøringen av en: 

Veiledende kunngjøring (omfattet av direktiv 2004/18/eF) □
                                                           Periodisk veiledende kunngjøring □

- som ikke tjener som utlysing av konkurranse
(omfattet av direktiv 2004/17/eF - «Forsyningsdirektivet»)

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens hovedadresse (URL):

Kjøperprofilens adresse (URL):

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) 
(i tilfelle av en veiledende kunngjøring offentliggjort i samsvar med direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller 
lokal myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                   Ja □   Nei □  

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER)  (i tifelle av en periodisk veiledende kunngjøring offentliggjort i 
samsvar med direktiv 2004/17/EF – Forsyningsdirektivet) 

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS/OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT                  Bygge- og anleggsarbeider □                           Varer □                             Tjenester □  

II.3) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.4) FELLES KLASSIFIKASJON FOR OFFENTLIGE INNKJØP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)



VEDLEGG IX

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/55925.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

Forenklet kunngjøring av konkurranse om et dynamisk innkjøpssystem

Kunngjøringen er omfattet av: 
Direktiv 2004/18/eF  □

                                                   Direktiv 2004/17/eF (Forsyningsdirektivet)  □

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Adresse hvor kontraktsdokumentene og/eller ytterligere dokumenter kan fås (URL)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (dersom kontrakten omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

Kjøper den offentlige oppdragsgiveren inn på vegne av andre offentlige oppdragsgivere?                  Ja □   Nei □ 

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (dersom kontrakten omfattes av direktiv 2004/17/EF – 
«Forsyningsdirektivet»)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS/OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN

                                                                                                                                       

II.2) TyPE kONTRAkT                  Bygge- og anleggsarbeider □                           Varer □                             Tjenester □  

II.3) Kort beskrivelse av kontrakten eller kjøpet(-ene)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.4) FELLES KLASSIFIKASJON FOR OFFENTLIGE INNKJØP (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjenstand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.5) Mengde eller omfang av den aktuelle kontrakten 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

ELLER område: mellom                          og                                Valuta:                               
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DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TyPE ANbuDSPROSEDyRE 

Åpent anbud                                                                                                                                                  □

IV.2) Administrative opplysninger

IV.2.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

IV.2.2) Tidligere offentliggjøring (kunngjøring av konkurranse) som gir flere opplysninger om det dynamiske 
innkjøpssystemet

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)

IV.2.3) Frist for innsending av veiledende anbud for den aktuelle kontrakten

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                         Klokkeslett:               

IV.2.4) Det eller de språk anbudene skal avfattes på.

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

VI.2) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  ��/��/����  (dd/mm/åååå)





VEDLEGG X

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/56525.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670 
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

OFFENTLIG BYGGE- OG ANLEGGSKONSESJON

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Den offentlige oppdragsgiverens hovedadresse (URL)

Kjøperprofilens adresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Særskilte dokumenter kan fås hos: 

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Søknader skal sendes til:

    □ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
    □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDVIRkSOmhET(ER)

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONSESJONSGJENSTAND

II.1) bESkRIVELSE AV kONSESJONEN

II.1.1) DEN OFFENTLIGE OPPDRAGSGIVERENS bETEGNELSE På kONTRAkTEN
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       

II.1.2) TyPE kONTRAkT OG uTFøRELSESSTED FOR byGGE- OG ANLEGGSARbEIDENE

Utførelse

Prosjektering og utførelse

Gjennomføring, uansett på 
hvilken måte, i henhold til 
kravene fastsatt av de offentlige 
oppdragsgiverne

□
□
□

Hovedutførelsessted :                                                                                                            

NUTS-kode:  □□□□□

II.1.3) kORT bESkRIVELSE AV kONTRAkTEN

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.4) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stander

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□ 
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

II.2) mENGDE ELLER OmFANG  AV kONTRAkTEN

II.2.1) Samlet mengde eller omfang (herunder alle delarbeider og opsjoner, når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

eller område: mellom                      og                                          Valuta:                

II.2.2) Laveste prosentandel av bygge- og anleggsarbeidene som skal tildeles tredjemann (når det er relevant)
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR DELTAkING

III.1.1) Markedsdeltakernes egen situasjon, herunder krav med hensyn til innmelding i bransje- og 
handelsregistre

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.1.2) Økonomisk og finansiell evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.1.3) Teknisk evne

Nødvendige opplysninger og formaliteter for å vurdere om kravene er oppfylt (når det er relevant):

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)
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IV.2.2) Frist for innlevering av anbud

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)     Klokkeslett:                               

IV.2.3) Det eller de språk søknadene kan innsendes på.

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) Klageprosedyrer 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks
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VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)
Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL): Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR SæRSkILTE DOkumENTER kAN FåS 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):

III) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm SøkNADER SkAL SENDES TIL

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL):



VEDLEGG XI

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/57325.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

Kontrakter som skal tildeles av en konsesjonsinnehaver
som ikke er en offentlig oppdragsgiver

DEL I: KONSESJONSINNEHAVER FOR OFFENTLIGE BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)
Konsesjonsinnehaverens hovedadresse (URL)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter kan fås hos: 

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Anbud eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

□ Ovennevnte kontaktpunkt(er)
□ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: KONTRAKTSGJENSTAND

II.1) Beskrivelse

II.1.1) Konsesjonsinnehaverens betegnelse på kontrakten

                                                                                                                                                     

II.1.2) Type kontrakt og utførelsessted for bygge- og anleggsarbeidene

Utførelse

Prosjektering og utførelse

□
□

Hovedutførelsessted :                                                                                            

NUTS-kode:  �����Gjennomføring, uansett på hvilken 
måte, i henhold til kravene fastsatt 
av konsesjonsinnehaveren

□

II.1.3) Kort beskrivelse av kontrakten

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

ii.1.4) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er 
relevant)

Hovedgjenstand ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Tilleggsgjen-
stand(er)

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

ii. 2) Mengde eller oMfang  av konTrakTen

II.2.1) Totalmengde eller -omfang

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Dersom kjent, anslått verdi eks. MVA (når det er relevant; bruk bare tall):                  Valuta:                

eller område: mellom                      og                                          Valuta:                
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II.3) kONTRAkTENS VARIGhET ELLER FRIST FOR FERDIGSTILLELSE

Varighet i måneder:  □□  eller dager:  □□□□  (fra tildeling av kontrakt)

eller startdato                □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

        ferdigstillelsesdato □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) VILkåR FOR kONTRAkTEN

III.1.1) Sikkerhetsstillelser og garantier som kreves (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

III.2) VILkåR FOR DELTAkING

III.2.1) Økonomiske og tekniske vilkår som entreprenøren må oppfylle

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) TILDELINGSkRITERIER

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

IV.2) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.2.1) Saksnummer hos konsesjonsinnehaveren (når det er relevant)
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IV.2.2) Frist for: mottak av anbud   □                           anmodninger om deltaking                                    □
Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)              Klokkeslett:                               

IV.2.3) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser til utvalgte kandidater 

Anslått dato: □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.2.4) Det eller de språk anbud eller anmodninger om deltaking skal avfattes på 

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER kONTRAkTEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                 Ja □   Nei □ 

Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) DATOEN DA DENNE kuNNGJøRINGEN bLE SENDT:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR SPESIFIkASJONER OG yTTERLIGERE DOkumENTER kAN FåS 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III)  ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm ANbuD/ANmODNINGER Om DELTAkING må SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)





VEDLEGG XII

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/58125.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

KUNNGJØRING AV PROSJEKTKONKURRANSE

Denne konkurransen omfattes av: 

Direktiv 2004/18/EF  □
Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsdirektivet)  □

DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □  Andre: Fyll ut vedlegg A.I

Ytterligere opplysninger kan fås hos: 

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □  Andre: Fyll ut vedlegg A.II

Prosjekter eller anmodninger om deltaking skal sendes til:

   □  Ovennevnte kontaktpunkt(er)
   □ Andre: Fyll ut vedlegg A.III

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/17/EF - forsyningsdirektivet)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

DEL II: PROSJEKTKONKURRANSENS GJENSTAND/BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens betegnelse på prosjektkonkurransen/ prosjektet

                                                                                                                                                     

II.1.2) Kort beskrivelse

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.1.3) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
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DEL III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER 

III.1) Kriterier for valg av deltaKere (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

III.2) er deltaKing forbeholdt en bestemt yrKesgruppe? (når det er relevant)                       Ja □   Nei □
Hvis ja, oppgi yrkesgruppe: 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) type KonKurranse 

Åpent anbud        □                                  

Begrenset anbud  □
Planlagt antall deltakere  ���      eller     minste antall ��� / største antall ���
IV.2) navn på deltaKere som allerede er utvalgt (i tilfelle av begrenset anbud)

1.                                                                                                                         

2.                                                                                                                         

3.                                                                                                                         

4.                                                                                                                         

5.                                                                                                                         

6.                                                                                                                         

7.                                                                                                                         

8.                                                                                                                         

9.                                                                                                                         

10.                                                                                                                        

IV.3) Kriterier som skal benyttes ved vurdering av prosjekter
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IV.4) Administrative opplysninger

IV.4.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                        

IV.4.2) Vilkår for å få kontraktsdokumenter og ytterligere dokumenter

Frist for mottak av dokumentanmodninger eller anmodninger om å få om tilgang til dokumenter

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                                Klokkeslett:                               

Må det betales for dokumentene?                                                                                                   Ja □   Nei □ 
Dersom ja, oppgi pris (bare tall):               Valuta:        
Betalingsbetingelser og -måte:
                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.4.3) Frist for mottak av anbud eller anmodninger om deltaking

Dato  □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå)                                                               Klokkeslett:                               

IV.4.4) Dato for utsendelse av anbudsinnbydelser til utvalgte kandidater (når det er relevant)

Anslått dato: □□/□□/□□□□ (dd/mm/åååå) 

IV.4.5) Det eller de språk prosjekter eller anmodninger om deltaking skal avfattes på

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV   
  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Andre:                                                                                                                           

IV.5) PREmIER OG JuRy

IV.5.1) Vil det bli utdelt premie(r)?                                                                                            Ja □   Nei □
Dersom ja, antall og verdi av premien(e) som vil bli utdelt (når det er relevant)                                                              

                                                                                                                        

                                                                                                                        

IV.5.2) Nærmere opplysninger om utbetalinger til alle deltakere (når det er relevant)
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IV.5.3) Oppfølgingskontrakter: Vil eventuelle tjenestekontrakter som følger etter                          Ja □   Nei □
konkurransen, bli tildelt vinneren eller en av vinnerne av konkurransen? 

IV.5.4) Er juryens avgjørelse bindende for den offentlige oppdragsgiveren/oppdragsgiveren?   Ja □   Nei □
IV.5.5) Navnene til de utvalgte jurymedlemmene (når det er relevant).

1.                                                                                                                         

2.                                                                                                                         

3.                                                                                                                         

4.                                                                                                                         

5.                                                                                                                         

6.                                                                                                                         

7.                                                                                                                         

8.                                                                                                                         

9.                                                                                                                         

10.                                                                                                                        

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER PROSJEkTkONkuRRANSEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

II.2) TILLEGGSOPPLySNINGER (når det er relevant) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.3) kLAGEPROSEDyRER (gi opplysninger bare dersom prosjektkonkurransen er knyttet til forsyningssektoren) 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks
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Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  ��/��/����  (dd/med mer/åååå)
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VEDLEGG A

ANDRE ADRESSER OG KONTAKTPUNKTER

I) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE OPPLySNINGER

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

II) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER hVOR DET kAN FåS yTTERLIGERE DOkumENTASJON

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)

III) ADRESSER OG kONTAkTPuNkTER SOm PROSJEkTER/ANmODNINGER Om DELTAkING SkAL SENDES TIL 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er)

Ved: 

Telefon                

E-postadresse Faks                 

Internettadresse (URL)





VEDLEGG XIII

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 34/59125.6.2009
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DEN EUROPEISKE UNION
Publisering av Tillegg til Den europeiske unions tidende 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29 42 670
E-post: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Info & elektroniske skjemaer: http://simap.eu.int

RESULTATER AV PROSJEKTKONKURRANSE

Denne konkurransen omfattes av: 
Direktiv 2004/18/EF  □

Direktiv 2004/17/EF (Forsyningsdirektivet)  □
DEL I: OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER/OPPDRAGSGIVER

I.1) NAVN, ADRESSER OG kONTAkTPuNkT(ER)

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

Kontaktpunkt(er) 

Ved: 

Telefon

E-postadresse Faks

Internettadresse(r) (når det er relevant)

I.2) TyPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG hOVEDAkTIVTET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/18/EF) 

□ Departement eller annen sentral, regional eller lokal 
myndighet

□ Nasjonalt eller sentralt byrå/kontor
□ Regional eller lokal myndighet
□ Regionalt eller lokalt byrå/kontor
□ Offentligrettslig organ
□ Europeisk institusjon/byrå eller internasjonal 

organisasjon
□ Annen (spesifiser):                                               

□ Allmenne offentlige tjenester
□ Forsvar
□ Offentlig orden og sikkerhet
□ Miljø
□ Økonomi og finans
□ Helse
□ Boliger og offentlige anlegg
□ Sosialomsorg
□ Fritid, kultur og religion
□ Utdanning
□ Annen (spesifiser):                                               

I.3) OPPDRAGSGIVERENS hOVEDAkTIVITET(ER) (konkurranse omfattes av direktiv 2004/17/EF - forsyningsdirektivet)

□ Produksjon, transport og distribusjon av gass og 
varme

□ Elektrisitet
□ Leting etter og utvinning av olje og gass
□ Leting etter og utvinning av kull og andre faste 

brensler

□ Vann
□ Posttjenester
□ Jernbanetjenester 
□ Byjernbane, sporvei, trolleybuss eller busstjenester
□ Havnerelaterte virksomheter
□ Lufthavnrelaterte virksomheter

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
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DEL II: PROSJEKTKONKURRANSENS GJENSTAND/BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

II.1) bESkRIVELSE

II.1.1) Den offentlige oppdragsgiverens/oppdragsgiverens betegnelse på prosjektkonkurransen/ prosjektet

                                                                                                                                                     

II.1.2) Kort beskrivelse

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

II.1.3) Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

Hovedklassifikasjon Tilleggsklassifikasjon (når det er relevant)

Hovedgjenstand □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□

Tilleggsgjen-
stand(er)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□
□□□□-□  □□□□-□

DEL IV: PROSEDYRE

IV.1) ADmINISTRATIVE OPPLySNINGER

IV.1.1) Saksnummer hos den offentlige oppdragsgiveren (når det er relevant)

                                                                                                                                                     

IV.1.2) Er den samme konkurransen offentliggjort tidligere?                                                      Ja □   Nei □
Dersom ja,

Kunngjøringsnummer i EUT: ����/S���-������� av ��/��/���� (dd/mm/åååå)
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DEL V: RESULTATER AV KONKURRANSEN

NR.  □□□        bETEGNELSE                                                                                                     

V.1) TILDELING OG PREmIER (når det er relevant)

V.1.1) ANTALL DELTAkERE: □□□
V.1.2) ANTALL uTENLANDSkE DELTAkERE: □□□
V.1.3) Navn og adresse(r) til vinnerne av konkurransen

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon

Internettadresse (URL) Faks

V.2) PREmIEN(E)S VERDI (når det er relevant)

De(n) utdelte premien(e)s verdi eks. MVA (bruk bare tall):                        Valuta:                     

----------------------------- (Bruk denne del så mange ganger som nødvendig -----------------------------

DEL VI: TILLEGGSOPPLYSNINGER 

VI.1) ER PROSJEkTkONkuRRANSEN kNyTTET TIL ET PROSJEkT OG/ELLER PROGRAm  SOm ER FINANSIERT mED 
FELLESSkAPSmIDLER?                                                                                                                                                 Ja □   Nei □
Dersom ja, hvilket/hvilke prosjekt(er) og/eller program(mer) 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

VI.2) Tilleggsopplysninger (når det er relevant) 
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VI.3) kLAGEPROSEDyRER (gi opplysninger bare dersom prosjektkonkurransen er knyttet til forsyningssektoren) 

VI.3.1) Vedkommende organ for klageprosedyrer

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

Vedkommende organ for meklingsprosedyrer (når det er relevant) 

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.3.2) Innlevering av klager (fyll ut punkt VI.3.2 ELLER, om nødvendig, punkt VI.3.3)

Nærmere opplysninger om fristen(e) for innlevering av klager:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                        

VI.3.3) Opplysninger om innlevering av klager kan fås hos

Offisielt navn

Postadresse 

Sted Postnr.                    Stat

E-postadresse Telefon                

Internettadresse (URL) Faks

VI.4) Datoen Da Denne kunngjørIngen ble senDt:  □□/□□/□□□□  (dd/mm/åååå)



25.6.2009 Nr. 34/597EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

(1) Terskelverdien for visse tjenestekontrakter som 
subsidieres med mer enn 50 %, bør fortsatt være tilpasset 
terskelverdien for tjenestekontrakter som tildeles av 
offentlige oppdragsgivere som ikke er sentrale statlige 
myndigheter, slik hensikten var ved vedtakelsen av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF  
av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om 
offentlig tjenesteyting(3).

(2) Denne tilpasningen bør også sikres innenfor rammen av 
den justering av terskelverdiene som er fastsatt i artikkel 
78 i direktiv 2004/18/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2005, s. 55, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 32.

(1) Uttalelse avgitt 28. september 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 27. september 2005 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT) og rådsbeslutning av 14. november 2005.
(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1874/2004 (EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17).

(3) På grunn av en skrivefeil sikrer artikkel 78 i direktiv 
2004/18/EF for øyeblikket ikke den ønskede tilpasningen. 
Bokstav b) og c) i artikkel 78 nr. 2 bør derfor rettes 
ved at henvisningen til bokstav b) i artikkel 8 første 
ledd flyttes fra artikkel 78 nr. 2 bokstav b) til artikkel  
78 nr. 2 bokstav c) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 78 nr. 2 i direktiv 2004/18/EF erstattes bokstav b) og 
c) med følgende:

«b) terskelverdien fastsatt i artikkel 67 nr. 1 bokstav a) 
for den justerte terskelverdien som får anvendelse på 
kontrakter om offentlig tjenesteyting inngått av offentlige 
oppdragsgivere angitt i vedlegg IV, 

c) terskelverdiene fastsatt i artikkel 8 første ledd bokstav b) 
og i artikkel 67 nr. 1 bokstav b) og c) for den justerte 
terskelverdien som gjelder for kontrakter om offentlig 
tjenesteyting inngått av offentlige oppdragsgivere som 
ikke er angitt i vedlegg IV.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 31. januar 2006 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/75/EF

av 16. november 2005

om retting av direktiv 2004/18/EF om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 
anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig tjenesteyting(*)

2009/EØS/34/28
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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.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. mars 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES Bach of LUTTERWORTH

 President Formann



25.6.2009 Nr. 34/599EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved 
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, 
transport og posttjenester(1), særlig artikkel 69,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/
EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene 
ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlig 
tjenesteyting(2), særlig artikkel 78,

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 
kontrakter og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved beslutning 94/800/EF av 22. desember 1994 om 
inngåelse på vegne av Det europeiske fellesskap, på 
områder som faller inn under dets myndighet, av avtalene 
som ble oppnådd i Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)(3), godkjente Rådet avtalen 
om offentlige innkjøp, heretter kalt «avtalen», vist i 
vedlegg 4 til nevnte beslutning. I henhold til avtalen skal 
reglene den fastsetter overholdes så snart de aktuelle 
kontraktene når eller overstiger beløpene, heretter kalt 
«terskelverdier», fastsatt i avtalen og uttrykt i spesielle 
trekkrettigheter.

2) Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF har som ett av sine 
mål å gjøre det mulig for oppdragsgivere og offentlige 
oppdragsgivere som anvender direktivene, samtidig å 
overholde forpliktelsene fastsatt i avtalen. Derfor må 
terskelverdiene som er fastsatt i direktivene og som 
berøres av avtalen, kontrolleres, og om nødvendig justeres 
opp eller ned av Kommisjonen, for å sikre at de tilsvarer 
motverdien i euro, avrundet ned til nærmeste tusen, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 20.12.2005, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 32.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 358 av 3.12.2004. Direktivet 
sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/51/EF (EUT L 257 av 1.10.2005, 
s. 127).

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114, rettet i EUT L 351 av 26.11.2004. 
Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/75/EF (EUT L 323 av 
9.12.2005, s. 55).

(3) EUT L 336 av 23.12.1994, s. 1.

av terskelverdiene fastsatt i avtalen. De forannevnte 
terskelverdiene fastsatt i direktivene tilsvarer ikke 
motverdiene fastsatt i avtalen, beregnet for tidsrommet 1. 
januar 2006-31. desember 2007. De bør derfor justeres.

3) Dessuten har de terskelverdiene som ikke faller inn 
under avtalen, i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF blitt 
tilpasset dem som følger av den, for å redusere antall 
terskelverdier som må overholdes. Derfor bør også de 
justeres.

4) Endringene berører ikke de nasjonale 
gjennomføringsbestemmelser for direktiv 2004/17/EF og 
2004/18/EF fra og med de terskelverdier som er lavere 
enn dem angitt i direktivene.

5) Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør derfor 
endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I direktiv 2004/17/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «473 000 euro» med 
«422 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «5 923 000 euro» med 
«5 278 000 euro».

2. I artikkel 61 gjøres følgende endringer:

a) i artikkel 1 erstattes beløpet «473 000 euro» med 
«422 000 euro»,

b) i nr. 2 erstattes beløpet «473 000 euro» med «422 000 
euro».

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2083/2005

av 19. desember 2005

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF og 2004/18/EF med hensyn til terskelverdiene som anvendes 
for framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter(*)

2009/EØS/34/29
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Artikkel 2

I direktiv 2004/18/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 7 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «154 000 euro» med 
«137 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «236 000 euro» med 
«211 000 euro»,

c) i bokstav c) erstattes beløpet «5 923 000 euro» med 
«5 278 000 euro».

2. I artikkel 8 første ledd gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «5 923 000 euro» med 
«5 278 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «154 000 euro» med 
«211 000 euro».

3. I artikkel 56 erstattes beløpet «5 923 000 euro» med 
«5 278 000 euro».

4. I artikkel 63 nr. 1 første ledd erstattes beløpet «5 923 000 
euro» med «5 278 000 euro».

5. I artikkel 67 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a) i bokstav a) erstattes beløpet «154 000 euro» med 
«137 000 euro»,

b) i bokstav b) erstattes beløpet «236 000 euro» med 
«211 000 euro»,

c) i bokstav c) erstattes beløpet «236 000 euro» med 
«211 000 euro».

Artikkel 3

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1874/2004(1) oppheves med 
virkning fra 1. januar 2006.

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 
henvisninger til denne forordning.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft 1. januar 2006.

(1) EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17.

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

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2005.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

___________

(1) EUT L 326 av 29.10.2004, s. 17.



25.6.2009 Nr. 34/601EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) På møtet i Det europeiske råd i Lisboa 23. og 24. mars 
2000 satte Den europeiske union seg som strategisk 
mål å bli den mest konkurransedyktige og dynamiske 
kunnskapsøkonomien i verden, med evne til vedvarende 
økonomisk vekst og med flere og bedre arbeidsplasser og 
større sosial utjevning.

2) Borgernes mulighet til sysselsetting, deres tilpasningsevne 
og mobilitet er avgjørende for at Unionen skal kunne innfri 
sin forpliktelse om å bli den mest konkurransedyktige og 
dynamiske kunnskapsbaserte økonomi i verden.

3) Livslang læring er et sentralt element for å utvikle 
og fremme kvalifiserte, velutdannede og fleksible 
arbeidstakere.

4) I Rådets konklusjoner av 5. mai 2003 om referansenivåer 
for europeiske gjennomsnittsresultater innen utdanning 
og opplæring (standardverdier for referansemåling)(2) ble 
følgende standardverdi for livslang læring vedtatt: «Innen 
2010 bør derfor gjennomsnittsnivået i EU for deltakelse 
i livslang læring utgjøre minst 12,5 % av den voksne 
arbeidsdyktige befolkning (aldersgruppen 25 til 64 år)». 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 33.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 23. februar 2005 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 27. juni 2005.

(2) EUT C 134 av 7.6.2003, s. 3.

5) Det europeiske råds møte i Lisboa bekreftet at livslang 
læring utgjør en hovedbestanddel i den europeiske 
samfunnsmodellen.

6) Den nye europeiske sysselsettingsstrategien, 
bekreftet ved rådsbeslutning 2003/578/EF av 22. 
juli 2003 om retningslinjer for medlemsstatenes 
sysselsettingspolitikk(3), har som mål å bidra bedre til 
Lisboa-strategien og til å gjennomføre sammenhengende 
og helhetlige strategier for livslang læring.

7) Ved anvendelse av denne forordning skal det tas 
hensyn til begrepet «personer som er vanskeligstilte 
på arbeidsmarkedet», som finnes i retningslinjene for 
medlemsstatenes sysselsettingspolitikk.

8) Særlig oppmerksomhet bør gis til opplæring på 
arbeidsplassen og i arbeidstiden, da begge disse aspektene 
er av avgjørende betydning for livslang læring.

9) Sammenlignbare statistiske opplysninger på 
fellesskapsplan med hensyn til yrkesrettet opplæring i 
foretak er avgjørende for å utvikle strategier for livslang 
læring og for å overvåke framdriften i gjennomføringen 
av dem.

10) Utarbeiding av særskilte fellesskapsstatistikker er 
underlagt bestemmelser i rådsforordning (EF) nr. 322/97 
av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(4).

11) Oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger er 
undelagt bestemmelser i forordning (EF) nr. 322/97 og 
i rådsforordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 
1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger 
til De europeiske fellesskaps statistikkontor(5).

(3) EUT L 197 av 5.8.2003, s. 13.
(4) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(5) EFT L 151 av 15.6.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1882/2003.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1552/2005

av 7. september 2005

om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak(*)

2009/EØS/34/30
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12) I kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2002 av 17. 
mai 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 322/97 om fellesskapsstatistikker, med hensyn til 
tilgang til fortrolige opplysninger for vitenskapelige 
formål(1) fastsettes vilkårene for å gi tilgang til fortrolige 
opplysninger som er oversendt fellesskapsmyndigheten.

13) Ettersom målet med denne forordning, som er å 
etablere felles statistikkstandarder som gjør det mulig 
å utarbeide harmoniserte opplysninger om yrkesrettet 
opplæring i foretak, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor 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 denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå dette målet.

14) 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(2). I tiltakene bør det tas 
hensyn til medlemsstatenes tilgjengelige kapasitet for 
innsamling og behandling av opplysninger.

15) Komiteen for statistikkprogrammet er rådspurt i samsvar 
med artikkel 3 i rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom 
av 19. juni 1989 om nedsettelse av en komité for De 
europeiske fellesskaps statistiske program(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning opprettes en felles ramme for utarbeiding 
av fellesskapsstatistikker over yrkesrettet opplæring i foretak.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

(1) EFT L 133 av 18.5.2002, s. 7.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

1. «foretak» foretak som definert i rådsforordning (EØF) nr. 
696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon 
og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet(4),

2. «NACE Rev. 1.1» felles statistisk klassifisering av 
økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap, som 
fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 
1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet 
innen De europeiske fellesskap(5).

Artikkel 3

Opplysninger som skal samles inn

1. Opplysningene skal samles inn av medlemsstatene med 
sikte på utarbeiding av fellesskapsstatistikker for analyse av 
yrkesrettet etter- og videreutdanning i foretak på følgende 
områder:

a) foretakenes opplæringspolitikk og opplæringsstrategier for 
utvikling av arbeidstakernes ferdigheter,

b) administrasjon, organisasjon og former for yrkesrettet 
etter- og videreutdanning i foretak,

c) partene i arbeidslivets rolle med hensyn til å ivareta alle 
sider ved yrkesrettet etter- og videreutdanning,

d) tilgang til yrkesrettet etter- og videreutdanning samt 
utdanningens omfang og innhold, særlig med hensyn til 
økonomisk virksomhet og foretakets størrelse, 

e) særskilte yrkesrettede etter- og videreutdanningstiltak i 
foretakene for å styrke arbeidstakernes IKT-ferdigheter,

f) mulighetene for de ansatte i små og mellomstore bedrifter 
(SMB) til å få tilgang til yrkesrettet etter- og videreutdanning 
og til å tilegne seg nye ferdigheter, og SMB-ers særlige 
behov med hensyn til utdanningstilbud,

g) virkningene av offentlige tiltak på yrkesrettet etter- og 
videreutdanning i foretak,

h) like muligheter til yrkesrettet etter- og videreutdanning 
i foretak for alle ansatte, særlig med hensyn til kjønn og 
spesielle aldersgrupper, 

i) særskilte yrkesrettede etter- og videreutdanningstiltak for 
personer som er vanskeligstilte på arbeidsmarkedet, 

(4) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(5) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1882/2003.
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j) yrkesrettede etter- og videreutdanningstiltak rettet mot 
ulike typer arbeidsavtaler,

k) utgifter til yrkesrettet etter- og videreutdanning: 
finansieringsnivåer og finansieringsressurser, 
stimuleringstiltak for yrkesrettet etter- og videreutdanning, 
og

l) foretakenes framgangsmåter for evaluering og overvåkning 
med hensyn til yrkesrettet etter- og videreutdanning.

2. Med hensyn til yrkesrettet grunnopplæring i foretak skal 
medlemsstatene samle inn særskilte opplysninger om:

a) deltakere i yrkesrettet grunnopplæring og

b) samlede kostnader til yrkesrettet grunnopplæring.

Artikkel 4

Statistikkenes virkeområde

Statistikkene over yrkesrettet opplæring i foretak skal minst 
dekke all økonomisk virksomhet definert i næringshovedområde 
C-K og O i NACE Rev. 1.1.

Artikkel 5

Statistiske enheter

1. Som statistisk enhet i forbindelse med innsamlingen av 
opplysninger benyttes foretak som er aktive innenfor en av 
de økonomiske virksomhetene nevnt i artikkel 4, og som har 
minst ti ansatte.

2. Medlemsstatene kan med hensyn til den spesifikke 
nasjonale størrelsesfordeling på foretak og utviklingen 
av politiske behov, utvide definisjonen av den statistiske 
enheten i sine land. Også Kommisjonen kan beslutte å utvide 
denne definisjonen i samsvar med framgangsmåten nevnt i 
artikkel 14 nr. 2, dersom en slik utvidelse i betydelig grad 
vil øke representativiteten til og kvaliteten på resultatet av 
undersøkelsen i de berørte medlemsstatene.

Artikkel 6

Opplysningskilder

1. Medlemsstatene skal skaffe til veie de ønskede 
opplysningene ved å bruke enten en undersøkelse i foretakene 
eller en kombinasjon av en undersøkelse i foretakene og 
andre kilder, basert på prinsippet om redusert belastning på 
oppgavegiverne og prinsippet om administrativ forenkling.

2. Medlemsstatene skal fastsette reglene for foretakenes 
deltakelse i undersøkelsen.

3. Foretakene skal i forbindelse med undersøkelsen 
oppfordres til å gi korrekte og fullstendige opplysninger innen 
den fastsatte fristen.

4. Andre kilder, herunder administrative opplysninger, kan 
benyttes til å utfylle opplysningene som skal samles inn, 
dersom disse kildene egner seg med hensyn til relevans og 
aktualitet.

Artikkel 7

Undersøkelseskjennetegn

1. Undersøkelsen skal være en utvalgsundersøkelse.

2. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre at de oversendte opplysningene er representative for de 
statistiske enhetenes populasjonsstruktur. Undersøkelsen skal 
gjennomføres på en slik måte at resultatene på fellesskapsplan 
kan fordeles på minst følgende kategorier:

a) økonomiske virksomheter i henhold til NACE Rev. 1.1 og

b) foretakenes størrelse.

3. Kravene til utvalg og presisjon, de utvalgsstørrelser 
som trengs for å oppfylle disse kravene samt de detaljerte 
spesifikasjonene i NACE Rev. 1.1 og størrelseskategoriene 
som resultatene kan fordeles på, skal fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 8

Undersøkelsesmetode

1. For å redusere belastningen på oppgavegiverne 
skal undersøkelsesmetoden gjøre det mulig å skreddersy 
innsamlingen av opplysninger med hensyn til:

a) opplæringsforetak og foretak som ikke driver opplæring 
og

b) ulike former for yrkesrettet opplæring.

2. De spesifikke opplysningene som skal samles inn med 
hensyn til opplæringsforetak og foretak som ikke driver 
opplæring og med hensyn til de ulike formene for yrkesrettet 
opplæring, skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 9

Kvalitetskontroll og -rapporter

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
sikre kvaliteten på de opplysningene de oversender.

2. Medlemsstatene skal senest 21 måneder etter utløpet 
av hver referanseperiode nevnt i artikkel 10, framlegge for 
Kommisjonen (Eurostat) en kvalitetsrapport som inneholder all 
informasjon og alle data som den trenger for å kunne kontrollere 
kvaliteten på de oversendte opplysningene. Rapporten skal 
inneholde nærmere opplysninger om eventuelle brudd på 
metodekravene.
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3. På grunnlag av rapportene nevnt i nr. 2, skal Kommisjonen 
(Eurostat) vurdere kvaliteten på de oversendte opplysningene, 
med særlig vekt på å sikre at opplysningene fra de ulike 
medlemsstatene er sammenlignbare.

4. Kvalitetskravene for opplysningene som skal samles inn og 
oversendes med sikte på fellesskapsstatistikker om yrkesrettet 
opplæring i foretak, strukturen på kvalitetsrapportene nevnt 
i nr. 2 og alle nødvendige tiltak for å vurdere eller forbedre 
kvaliteten på opplysningene, skal fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 10

Referanseperiode og periodisitet

1. Innsamlingen av opplysninger skal dekke en 
referanseperiode på ett kalenderår.

2. Kommisjonen fastsetter det første referanseåret 
som opplysningene skal samles inn for, i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

3. Medlemsstatene skal samle inn opplysningene hvert 
femte år.

Artikkel 11

Oversending av opplysninger

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal innenfor sine 
respektive ansvarsområder legge til rette for økt bruk av 
elektronisk innsamling og overføring og automatisk behandling 
av opplysninger.

2. Medlemsstatene skal oversende foretakenes primærdata 
til Kommisjonen (Eurostat), i samsvar med gjeldende 
fellesskapsbestemmelser om oversendelse av statistiske 
opplysninger som er underlagt krav om fortrolig behandling, 
som fastsatt i forordning (EF) nr. 322/97 og forordning 
(Euratom, EØF) nr. 1588/90. Medlemsstatene skal sørge for 
at de oversendte opplysningene ikke kan brukes til direkte 
identifisering av de statistiske enhetene.

3. Medlemsstatene skal oversende opplysningene i 
elektronisk form i samsvar med et egnet teknisk format 
og en utvekslingsstandard som fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten i artikkel 14 nr. 2.

4. Medlemsstatene skal oversende fullstendige og korrekte 
opplysninger senest 18 måneder etter utløpet av hvert 
referanseår.

Artikkel 12

Rapport om gjennomføring

1. Kommisjonen skal innen 20. oktober 2010 og etter 
samråd med Komiteen for statistikkprogrammet oversende 
Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av denne forordning. Rapporten skal særlig inneholde:

a) en vurdering av de utarbeidede statistikkenes fordeler for 
Fellesskapet, medlemsstatene og brukerne i forhold til 
belastningen på oppgavegiverne, og

b) en fastsetting av områder hvor det på bakgrunn av 
oppnådde resultater kan være nødvendig med forbedringer 
og endringer.

2. På grunnlag av rapporten kan Kommisjonen foreslå tiltak 
for å forbedre gjennomføringen av denne forordning.

Artikkel 13

Gjennomføringstiltak

De tiltak som er nødvendige for gjennomføring av denne 
forordning, herunder tiltak som tar hensyn til den økonomiske 
og tekniske utvikling med tanke på innsamling, oversendelse 
og behandling av opplysningene, skal vedtas i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 14 nr. 2.

Artikkel 14

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for de Europeiske 
fellesskaps statistikkprogram.

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.

Artikkel 15

Finansiering

1. For det første referanseåret som fellesskapsstatistikkene 
fastsatt i denne forordning utarbeides for, skal Kommisjonen gi 
medlemsstatene et finansielt bidrag til dekning av kostnadene 
i forbindelse med innsamling, behandling og oversending av 
opplysningene.
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2. Størrelsen på det finansielle bidraget skal 
fastsettes innenfor rammen av den aktuelle årlige 
budsjettbehandlingen. Bevilgningens størrelse skal fastsettes 
av budsjettmyndigheten.

3. I forbindelse med gjennomføringen av denne forordning 
kan Kommisjonen søke faglig bistand hos eksperter og 
organisasjoner som kan finansieres innenfor denne forordnings 
samlede finansielle ramme. Kommisjonen kan arrangere 
seminarer, kollokvier eller andre ekspertmøter som kan 
lette gjennomføringen av denne forordning, samt iverksette 

egnede tiltak med hensyn til informasjon, offentliggjøring og 
spredning.

Artikkel 16

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
______________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker 
over inntekter og levekår (EU-SILC)(2) ble det 
opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding 
av fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår, som 
omfatter sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 
forløpsdata for inntekt og omfang og fordeling av 
fattigdom og sosial utstøting på nasjonalt og europeisk 
plan.

2) Som en følge av de nye medlemsstatenes tiltredelse til 
Den europeiske union 1. mai 2004, er det behov for 
å utvide vedlegg II til forordning (EF) nr. 1177/2003, 
ettersom det i vedlegget fastsettes hvilket minste effektive 
utvalg som kreves i henhold til EU-SILC-ordningen, for 
hver medlemsstat.

3) Det viser seg dessuten at de fleste nye medlemsstatene 
og flere av de eksisterende medlemsstatene trenger 
mer tid til å tilpasse sine systemer til de harmoniserte 
metodene og definisjonene som brukes for å utarbeide 
fellesskapsstatistikker.

4) Forordning (EF) nr. 1177/2003 bør derfor endres —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 255 av 30.9.2005, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 33.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 10. mai 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 
og rådsbeslutning av 12. juli 2005.

(2) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1177/2003 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 nr. 2 skal lyde:

«2. Som unntak fra nr. 1 kan Tsjekkia, Tyskland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Nederland, Polen, 
Slovenia, Slovakia og Det forente kongerike begynne den 
årlige innsamlingen av tverrsnitts- og forløpsdata i 2005.

Dette forutsetter at disse medlemsstatene framlegger 
sammenlignbare data for året 2004 for Den europeiske 
unions felles tverrsnittsindikatorer, som Rådet har 
vedtatt før 1. januar 2003 i forbindelse med den åpne 
samordningsmetoden, og som kan utledes av EU-SILC-
ordningen.»

2. I artikkel 13 skal nytt nr. 4 og 5 lyde:

«4. Som unntak fra nr. 1 skal Estland motta et finansielt 
bidrag fra Fellesskapet til dekning av kostnadene til det 
nødvendige arbeidet for de fire årene med datainnsamling 
fra 2005.

5. Finansieringen for år 2007 skal sikres gjennom et 
kommende fellesskapsprogram.»

3. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1553/2005

av 7. september 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC)(*)

2009/EØS/34/31
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Strasbourg, 7. september 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann

_____________
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

MINSTE EFFEKTIVE UTVALG

Husholdninger Personer på 16 år eller over 
som skal intervjues

Tverrsnitt Forløp Tverrsnitt Forløp

1 2 3 4

EUs medlemsstater

Belgia 4 750 3 500 8 750 6 500

Tsjekkia 4 750 3 500 10 000 7 500

Danmark 4 250 3 250 7 250 5 500

Tyskland 8 250 6 000 14 500 10 500

Estland 3 500 2 750 7 750 5 750

Hellas 4 750 3 500 10 000 7 250

Spania 6 500 5 000 16 000 12 250

Frankrike 7 250 5 500 13 500 10 250

Irland 3 750 2 750 8 000 6 000

Italia 7 250 5 500 15 500 11 750

Kypros 3 250 2 500 7 500 5 500

Latvia 3 750 2 750 7 650 5 600

Litauen 4 000 3 000 9 000 6 750

Luxembourg 3 250 2 500 6 500 5 000

Ungarn 4 750 3 500 10 250 7 750

Malta 3 000 2 250 7 000 5 250

Nederland 5 000 3 750 8 750 6 500

Østerrike 4 500 3 250 8 750 6 250

Polen 6 000 4 500 15 000 11 250

Portugal 4 500 3 250 10 500 7 500

Slovenia 3 750 2 750 9 000 6 750

Slovakia 4 250 3 250 11 000 8 250

Finland 4 000 3 000 6 750 5 000

Sverige 4 500 3 500 7 500 5 750

Det forente kongerike 7 500 5 750 13 750 10 500

EU-medlemsstater i alt 121 000 90 750 250 150 186 850

Island 2 250 1 700 3 750 2 800

Norge 3 750 2 750 6 250 4 650

I alt, herunder Island og Norge 127 000 95 200 260 150 194 300

Merk: Henvisningen gjelder effektivt utvalg, som er det antall som kreves dersom undersøkelsen bygger på enkelt tilfeldig utvalg 
(utformingsvirkning i forhold til variabelen «fattigdomsrisikorate» = 1,0). Det faktiske utvalget må være større dersom 
utformingsvirkningen overstiger 1,0, og for å kompensere for alle former for manglende svar. Utvalget viser dessuten til 
antallet gyldige husholdninger, som er husholdninger og samtlige medlemmer av disse husholdningene, der alle eller nesten 
alle nødvendige opplysninger er innhentet.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
atomenergifellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 
av 15. juli 2003 om harmonisering av bruttonasjonalinntekta 
etter marknadsprisar (BNI-forordninga)(1), særlig artikkel 5 
nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 2 nr. 7 i rådsbeslutning 2000/597/
EF, Euratom av 29. september 2000 om ordningen med 
Fellesskapets egne midler(2) skal bruttonasjonalprodukt 
etter markedspriser (BNPmp) anses som 
bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (BNImp) som 
fastsatt av Kommisjonen i samsvar med det europeiske 
nasjonalregnskapssystem (ENS). ENS av 1995 (ENS 
95), som avløste to tidligere systemer fra henholdsvis 
1970 og 1979, ble opprettet ved rådsforordning (EF) 
nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- 
og regionalregnskapssystem i Fellesskapet(3), og ble 
nærmere beskrevet i vedlegget til forordningen. BNI, slik 
begrepet ble brukt i ENS 95, erstattet BNP som grunnlag 
for beregning av egne midler fra og med budsjettåret 
2002.

2) Med henblikk på gjennomføringen av artikkel 1 i 
rådsdirektiv 89/130/EØF, Euratom om harmonisering 
av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser(4) er det 
fastsatt prinsipper for beregning av boligtjenester i 
kommisjonsvedtak 95/309/EF, Euratom(5). Med hensyn 
til artikkel 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 
bør det fastsettes tilsvarende prinsipper for BNI.

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra BNI-komiteen nedsatt ved forordning (EF, 
Euratom) nr. 1287/2003 —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 21.10.2005, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 33.

(1) EUT L 181 av 19.7.2003, s. 1.
(2) EFT L 253 av 7.10.2000, s. 42.
(3) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 av 
18.7.2003, s. 1).

(4) EFT L 49 av 21.2.1989, s. 26. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(5) EFT L 186 av 5.8.1995, s. 59.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Ved gjennomføringen av forordning (EF, Euratom) 
nr. 1287/2003 får følgende prinsipper for beregning av 
boligtjenester anvendelse.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal bruke stratifiseringsmetoden basert 
på faktisk leie for å beregne produksjonen av boligtjenester.

Medlemsstatene skal bruke analyser i tabellform eller statistiske 
metoder for å utlede betydelige stratifiseringskriterier.

2. Medlemsstatene skal bruke faktisk leie som betales for 
retten til å benytte en umøblert bolig i henhold til alle avtaler 
om privateide boliger, for å fastsette beregnet leie.

Leie for møblerte boliger kan også brukes dersom de nedsettes 
med et beløp tilsvarende betalingen for bruken av møblene.

I stater med et lite privat leiemarked kan leie i offentlig sektor 
økt med et passende beløp unntaksvis brukes for å utvide 
grunnlaget for beregnet leie.

Artikkel 3

1. Unntaksvis og i behørig begrunnede tilfeller kan 
medlemsstatene bruke andre objektive metoder, for eksempel 
brukerkostmetoden.

Det er ingen krav om å begrunne bruk av brukerkostmetoden 
til utarbeiding av produksjon av egne boliger, forutsatt at 
følgende vilkår er oppfylt:

a) utleide boliger i privat sektor må utgjøre høyst 10 % av 
boligmassen, og

b) forskjellen mellom leier som betales i privat sektor og 
andre leier, må være større enn en faktor på tre.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1722/2005

av 20. oktober 2005

om prinsippene for beregning av boligtjenester med hensyn til rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om 
harmonisering av bruttonasjonalinntekta etter marknadsprisar(*)

2009/EØS/34/32
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2. Innen tre år etter at denne forordning er vedtatt, skal BNI-
komiteen gjennomgå brukerkostmetodens virkemåte.

Artikkel 4

Medlemsstater som bruker en framgangsmåte med basisår, 
skal ekstrapolere tallet for et gitt basisår ved hjelp av relevante 
indikatorer for mengde, pris og kvalitet.

Artikkel 5

Ytterligere og nærmere prinsipper for beregning av produksjon, 
produktinnsats og transaksjoner med utlandet når det gjelder 
boligtjenester, finnes i vedlegget.

Artikkel 6

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 20. oktober 2005.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_________________
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VEDLEGG

Ved gjennomføringen av forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 skal følgende bidra til å klargjøre prinsippene for 
beregning av produksjon, produktinnsats og transaksjoner med utlandet når det gjelder boligtjenester.

1. PRODUKSJON AV BOLIGTJENESTER

1.1. Grunnleggende metoder

I nasjonalregnskaper er det enighet om at produksjonen av boligtjenester ikke omfatter bare tjenester i 
forbindelse med leide boliger, men også tjenester i forbindelse med egne boliger. Med hensyn til verdsetting 
av produksjon av boligtjenester er det fastsatt i det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS 95) 
punkt 3.64 at

«produksjon av boligtjenester av eier av egen bolig bør verdsettes til den anslåtte verdien av den leien(1) som 
en leietaker ville ha betalt for samme bolig, idet det tas hensyn til faktorer som beliggenhet, infrastruktur i 
nabolaget osv., i tillegg til størrelsen og kvaliteten på selve boligen».

I prinsippet kan flere metoder brukes for å beregne verdien av tjenester som produseres gjennom egne 
boliger:

stratifiseringsmetoden basert på faktisk leie, som kombinerer opplysninger om boligmassen oppdelt i – 
forskjellige strata, med opplysninger om faktisk leie som betales i hvert stratum,

brukerkostmetoden, der det gjøres særskilte beregninger av produktinnsats, kapitalslit, næringsskatter – 
minus næringssubsidier samt netto driftsresultat. Produksjonen av boligtjenester er summen av disse 
delene,

egenvurderingsmetoden, der eieren av egen bolig anmodes om å anslå en mulig leie for boligen,– 

metoder med administrativ vurdering, der en mulig leie fastsettes av tredjemann, for eksempel av staten – 
for skatte- og avgiftsformål.

Stratifiseringsmetoden basert på faktisk leie er den foretrukne metoden. Metoden kan også brukes til å beregne 
verdien av alle faktiske leier fra et utvalg av faktiske leier, og til å beregne verdien av boligtjenester for boliger 
som leies ut gratis eller til en lav leie (se avsnitt 1.4.1 for nærmere opplysninger).

Brukerkostmetoden bør brukes bare under visse forhold og bare for de strata av boligmassen der opplysninger 
om faktisk leie mangler eller er statistisk upålitelige.

Egenvurderingsmetoden bør ikke brukes fordi den har en svært subjektiv virkning på beregningen og kan 
skape betydelig usikkerhet om resultatene.

Metoder med administrativ vurdering kan gi skjeve resultater, særlig i forbindelse med skatt. Noen ganger kan 
det imidlertid for visse strata foreligge resultater fra objektive vurderingsmetoder. Disse resultatene kan brukes 
dersom det kan påvises at metoden er objektiv og at resultatene er sammenlignbare.

I stratifiseringsmetoden brukes opplysninger om faktisk leie for leide boliger til å beregne leieverdien for den 
samlede boligmassen. Dette kan tolkes som ekstrapolering basert på en metode der pris ganges med mengde. 
Boligmassen må stratifiseres for å oppnå en pålitelig beregning og ta hensyn til relative prisforskjeller på en 
riktig måte. Deretter anvendes gjennomsnittlig faktisk leie for hvert stratum på alle boliger i gjeldende stratum. 
Dersom de tilgjengelige opplysningene stammer fra utvalgsundersøkelser, gjelder ekstrapoleringen både en del 
av de leide boligene og alle egne boliger. Den detaljerte framgangsmåten for å fastsette en leie for hvert stratum 
gjennomføres vanligvis for et basisår og ekstrapoleres deretter til inneværende år.

Leien som i henhold til stratifiseringsmetoden skal anvendes på egne boliger, defineres som leien som betales 
på det private marked for retten til å bruke en umøblert bolig. Leie for umøblerte boliger fra alle avtaler på det 
private marked bør brukes for å fastsette beregnet leie. Leie på det private marked som ligger på et lavt nivå 
på grunn av offentlig regulering, bør også inngå i beregningen.

(1) Gjelder ikke denne språkversjon.
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Dersom leietakeren har gitt opplysningene, kan det være nødvendig å korrigere den observerte leien ved å 
legge til eventuelle boligtilskudd som betales direkte til utleier. Dersom utvalget for de observerte leiene som 
beskrevet ovenfor, ikke er stort nok, kan også observerte leier for møblerte boliger brukes for beregningsformål, 
forutsatt at den justeres for møbeldelen. Unntaksvis kan også økt leie for offentlig eide boliger brukes. Lav 
leie for boliger utleid til slektninger eller lønnstakere bør ikke brukes (se avsnitt 1.2.3 og 1.4.1 for nærmere 
opplysninger).

Stratifiseringsmetoden kan også brukes til ekstrapolering av alle leide boliger. Gjennomsnittsleie for beregning 
som nevnt over kan være uegnet for visse deler av leiemarkedet. For eksempel kan nedsatt leie for møblerte 
boliger eller økt leie for offentlig eide boliger være uegnet for de tilsvarende faktisk utleide boligene. 
Problemet kan løses ved å kombinere særskilte strata for faktisk utleide leide møblerte boliger eller boliger 
med bostøtte med relevante gjennomsnittsleier.

I prinsippet bør leien ikke omfatte utgifter til oppvarming, vann, strøm osv. Gir datakildene ingen mulighet for 
det, skal det være samsvar mellom leiene og produktinnsatsen (se avsnitt 2 for nærmere opplysninger).

Mangler det for visse strata av egne boliger opplysninger om en representativ faktisk leie, kan dette i de fleste 
tilfeller løses ved ekstrapolering eller regresjon.

Et alternativ til den vanlige stratifiseringsmetoden som bygger på ekstrapolering av gjennomsnittsleier i hvert 
stratum, er metoder for hedonisk regresjon. I korthet går slike metoder ut på å bruke utvalgsopplysningene 
for leide boliger til å fastsette en pris for hver enkelt boligegenskap (størrelse, beliggenhet, balkong osv.). 
Produksjonen beregnes ved å gange hver egenskap ved (et representativt utvalg av) boligmassen med den 
hedoniske prisen for gjeldende egenskap. Regresjonsmetoder gjør det mulig å ta hensyn til et større antall 
variabler og kan være svært effektive dersom det mangler observerte leier for enkelte strata.

Det løser naturligvis ikke problemet i ekstreme tilfeller når alle boliger er egne boliger eller når det ikke 
finnes et utviklet leiemarked. For en objektiv vurdering av slike tilfeller bør brukerkostmetoden brukes. 
Brukerkostmetoden bør brukes bare på egne boliger.

Nærmere opplysninger om brukerkostmetoden

Brukerkostmetoden bør brukes bare når stratifiseringsmetoden basert på faktisk leie ikke kan brukes fordi 
leiemarkedet ikke er representativt.

Ifølge sedvane anses dette å være tilfellet når følgende to vilkår er oppfylt: (1) Antall utleide boliger i privat 
sektor utgjør høyst 10 % av det samlede antall boliger, og (2) forskjellen mellom leier som betales i privat 
sektor, og andre leier, er større enn en faktor på tre. Selv om begge vilkårene er oppfylt, kan en stat likevel 
velge å bruke stratifiseringsmetoden, forutsatt at resultatene er av god nok kvalitet. Dersom bare ett eller ingen 
av vilkårene er oppfylt, bør stratifiseringsmetoden brukes, med mindre det kan påvises at brukerkostmetoden 
gir mer sammenlignbare resultater.

Etter brukerkostmetoden er produksjonen av boligtjenester lik summen av produktinnsats, kapitalslit, 
næringsskatter minus næringssubsidier samt netto driftsresultat. For egne boliger registreres det ingen 
arbeidskraftinnsats for arbeid som utføres av eiere(1). Erfaring viser at kapitalslit og netto driftsresultat er de 
to største postene, som hver og en utgjør 30-40 % av produksjonen.

Kapitalslit bør utregnes etter årgangsmetoden (PIM) eller andre godkjente metoder. Det bør foreligge en 
særskilt beregning for egne boliger.

Netto driftsresultat bør måles gjennom en fast årlig realavkastning på 2,5 % av nettoverdien av boligmassen 
av egne boliger i løpende priser (gjenanskaffelseskost). Realavkastningen på 2,5 % anvendes på verdien 
av boligmassen i løpende priser ettersom det allerede er tatt hensyn til stigningen i boligenes løpende pris 
i forbindelse med PIM-metoden. Samme avkastning bør anvendes på verdien av grunnen de egne boligene 
ligger på.

Verdien av grunn i løpende priser kan være vanskelig å beregne årlig. Forholdet mellom grunnens verdi og 
bygningenes verdi i ulike strata kan beregnes på grunnlag av en analyse av sammensetningen av kostnadene 
for nye hus og tilhørende grunn.

(1) I teorien kan eiere av egen bolig hver for seg eller i fellesskap ha hushjelp uten å involvere andre statistiske enheter som 
boligselskaper eller tjenesteforetak. I slike tilfeller bør det etter brukerkostmetoden inngå et tillegg i produksjonen for avlønning av 
ansatte.
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BNI-komiteen bør gjennomgå ovennevnte opplysninger om brukerkostmetoden på grunnlag av medlemsstatenes 
erfaringer innen tre år etter at denne kommisjonsforordningen ble vedtatt.

 P r i n s i p p  1 :

For å utarbeide produksjonen av boligtjenester skal medlemsstatene bruke stratifiseringsmetoden basert på 
faktisk leie, enten gjennom direkte ekstrapolering eller økonometrisk regresjon. Når det gjelder egne boliger, 
brukes faktisk leie for tilsvarende leide boliger. I begrunnede tilfeller og unntaksvis, når opplysninger om faktisk 
leie mangler eller er statistisk upålitelige, kan andre objektive metoder brukes, f.eks. brukerkostmetoden. Ingen 
ytterligere begrunnelse kreves for å utarbeide produksjonen av egne boliger etter brukerkostmetoden, forutsatt 
at følgende to vilkår er oppfylt: Antall utleide boliger i privat sektor utgjør høyst 10 % av boligmassen, og 
forskjellen mellom leier som betales i privat sektor og andre leier, er større enn en faktor på tre.

1.2. Stratifisering av boligmassen

1.2.1. Faktorer som påvirker leienivået

Den første gruppen av variabler som påvirker leienivået, er boligens og bygningens egenskaper. For det første 
er boligens størrelse viktig, både når det gjelder areal og antall rom. Jo større bolig, jo høyere leie. Samtidig 
har leien per kvadratmeter en tendens til å synke jo større boligen er. For visse boligtyper (for eksempel 
hovedstadsleiligheter) kan imidlertid forholdet mellom pris per kvadratmeter og boligens størrelse beskrives 
med en U-formet kurve. En annen viktig faktor er utstyret i boligen. Det kan gjelde variabler som bad, balkong/
terrasse, særskilt gulvbelegg eller veggkledning, peis, sentralvarme, klimaanlegg, spesialglass i vinduer og 
andre lyd- eller varmeisolerende tiltak, samt boligens planløsning. Med hensyn til bygningen kan visse forhold 
være av betydning, f.eks. om det finnes garasje, heis, svømmebasseng, takterrasse eller hage, eller boligens 
plassering i bygningen. Bygningstype (frittstående, rekkehus, leilighet), arkitektur, alder og antall boliger i 
bygningen kan også påvirke leien.

Den andre gruppen med variabler gjelder omgivelsene. Det er velkjent at leien vil variere mellom en bolig i 
en by og en tilsvarende, mer avsidesliggende bolig. Avstand til et forretningsområde eller landskapet (lavland, 
fjellområde) kan være av betydning. Faktorer i nabolaget, som utsikt, omkringliggende grøntområder, nærhet 
til transportmuligheter, butikker og skoler eller områdets rykte og sikkerhet pleier også å påvirke den faktiske 
leien.

En annen gruppe av variabler kan oppsummeres som sosioøkonomiske faktorer. I de fleste stater påvirkes 
for eksempel leien av offentlige reguleringer som leiereguleringer eller tilskudd. Videre kan leien påvirkes 
av leieavtalens alder og type (midlertidig, permanent), antall beboere per bolig (bofellesskap), eierforhold 
(offentlig, boligselskap, privat, arbeidsgiver) og utleierens leiepolitikk.

Naturligvis kan mange andre variabler påvirke leien. Å samle inn opplysninger om alle ovennevnte faktorer 
vil imidlertid føre til for omfattende spørreskjemaer. Det bør derfor vurderes å bruke kapitalverdier ved 
stratifisering. Formålet med å bruke en boligs kapitalverdi er at den gjenspeiler alle boligens viktigste 
egenskaper. Kapitalverdien kan dermed anses som en implisitt stratifiseringsfaktor. En mulig løsning kan være 
å bruke forholdet mellom kapitalverdi og faktisk leie, særlig i de stater der antall leide boliger utgjør en liten 
andel av boligmassen. Forutsatt at forholdet er stabilt, kan metoden gjøre det mulig å fastsette leieverdien for 
boliger som inngår bare i sektoren for egne boliger. Bruk av kapitalverdier utelukker dessuten ikke bruk av 
«fysiske» stratifiseringskriterier, for de kan kombineres. I dette tilfellet antas det at kapitalverdiene gjenspeiler 
de manglende «fysiske» stratifiseringskriteriene. Kapitalverdiene som skal brukes ved beregningen av leie, 
skal i alle tilfeller være basert på en objektiv vurdering som er fastsatt for et ajourført referanseår.

I praksis varierer stratifiseringen fra en medlemsstat til en annen med hensyn til både antall strata og de 
nøyaktige definisjonskriteriene. Ved første øyekast kan dette virke problematisk, men visse grunnleggende 
kriterier, som boligens størrelse og (geografiske) plassering, brukes i så godt som alle stater. Dessuten 
vil betydningen av andre egenskaper variere fra en stat til en annen, og medlemsstatene har selv de beste 
forutsetninger for å fastsette hvilke kriterier som har betydning.

 P r i n s i p p  2 :

I forbindelse med stratifiseringen skal medlemsstatene bruke viktige egenskaper ved boligen. Det kan være 
egenskaper ved boligen eller bygningen, miljøfaktorer eller sosioøkonomiske faktorer. Videre kan ajourførte 
kapitalverdier brukes til stratifiseringen dersom de bygger på en objektiv vurdering.
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1.2.2. Utvelging av stratifiseringskriterier

Gitt de mange egenskapene som påvirker en boligs leie, må de variablene som har størst betydning, undersøkes 
først. En metode for å finne betydelige variabler er å lage en analyse i tabellform av tilgjengelige statistiske 
opplysninger. For å sikre en objektiv vurdering bør det være hensiktsmessig å benytte variansen i faktisk leie 
innenfor ett stratum. Dette vil kunne oppmuntre til en bedre stratifisering ved at strata utvelges slik at variansen 
innenfor et stratum holdes på et minimum. Det anbefales derfor at variansen per stratum beregnes minst i de 
tilfeller der stratifiseringen påvirker nivåene både for faktisk leie og beregnet leie.

En mer sofistikert tilnærming består i å bruke avanserte statistiske metoder som (multippel) regresjonsanalyse. 
Metoden gjør det mulig å vurdere innflytelsen av de enkelte variablene, slik at variasjonen i leie kan 
knyttes til bestemte egenskaper. Kort sagt kan en variabels forklaringsverdi mengdebestemmes ved hjelp 
av korrelasjonskoeffisienten. Det er dermed mulig å rangere egenskapene etter hvor betydelige de er. Dette 
gjør det mulig å bestemme hvor stratifiseringen skal være mer detaljert. Gjennom å kombinere de viktigste 
variablene ved hjelp av multippel regresjonsanalyse framkommer deres samlede forklaringsverdi. Bruk 
av avanserte statistiske metoder for å velge viktige variabler anses som en virkningsfull måte å stratifisere 
boligmassen på. Regresjonsanalyse kan dessuten brukes direkte for å beregne leien, for eksempel i form av 
hedoniske modeller. Metoden er også et nyttig verktøy for å beregne gjennomsnittsleien for strata der det ikke 
finnes noen tilsvarende observasjoner i utleiesektoren (tomme strata).

En ytterligere fordel ved å velge stratifiseringskriterier på grunnlag av en avansert statistisk metode, er at 
det ikke blir nødvendig å ha samme kriterier for alle stater. For å få et sammenlignbart resultat holder det å 
rangere de viktigste kriteriene i hver stat og fastsette den nødvendige forklaringsverdien. Det er klart at en slik 
regresjonsanalyse i stor grad er avhengig av de tilgjengelige statistiske opplysninger. Selv i situasjoner med 
begrensede statistiske opplysninger kan det imidlertid oppmuntre til framtidige forbedringer.

Ettersom opplysninger om ulike variabler som påvirker leien, hovedsakelig avhenger av om det finnes 
grunnleggende statistiske opplysninger, kan muligheten for å bruke avanserte statistiske metoder for tiden være 
begrenset. En standardmetode er derfor anbefalt, det vil si at medlemsstatene bruker alle betydelige kriterier 
som kan utledes av analysene i tabellform. Som et minstekrav må størrelse, beliggenhet og minst én annen 
viktig egenskap ved en bolig brukes for å stratifisere boligmassen; stratifiseringen bør frambringe minst 30 
felter. Fordelingen av boligmassen må være relevant og representativ for den samlede boligmassen. Det kan 
brukes en avansert statistisk metode til å fastsette de viktigste forklarende variablene for utvelging av strata.

Imidlertid vil en medlemsstat i praksis kanskje foretrekke å bruke færre variabler, eller andre variabler enn 
dem som er tilknyttet standardmetoden. Dette kan godtas dersom en (multippel) regresjonsanalyse viser en 
tilfredsstillende forklaringsverdi. For å sikre sammenlignbare resultater anbefales en korrelasjonskoeffisient på 
minst 70 %. Denne grenseverdien kan godtas dersom det dreier seg om et stort utvalg, der gratis leie, lav leie 
samt avvikende observasjoner er utelukket.

 P r i n s i p p  3 :

Medlemsstatene skal bruke analyser i tabellform eller statistiske metoder for å utlede betydelige 
stratifiseringskriterier. Som et minstekrav må størrelsen, beliggenheten og minst en annen viktig egenskap 
ved en bolig brukes. Minst 30 felter må frambringes, og det skal skilles mellom minst tre størrelsesklasser 
og to typer beliggenhet. Bruken av færre eller andre variabler kan godtas dersom det tidligere er vist at (den 
multiple) korrelasjonskoeffisienten når 70 %.

1.2.3. Faktisk og beregnet leie

Beregnet leie fastsettes på grunnlag av observert faktisk leie. For beregningsformål defineres leie som prisen 
som betales for retten til å benytte en umøblert bolig. For å være i samsvar med definisjonen må den observerte 
leien muligens justeres.

Utgifter til oppvarming, vann, strøm osv. bør ikke tas med i leien, selv om det i visse tilfeller kan være 
vanskelig i praksis å skille dem fra leien. Produksjonen av boligtjenester bør angis i basispriser for å være i 
samsvar med verdsettingsreglene i ENS.

Med hensyn til observert leie har offentlig støtte sannsynligvis stor betydning. En husholdning kan for 
eksempel, i egenskap av forbruker, ha rett til offentlig støtte (f.eks. boligtilskudd), som av administrative 
grunner betales direkte til utleier. Den observerte leien kan i så fall variere avhengig av informasjonskilden. 
Dersom leietakeren har gitt opplysningene, kan det være nødvendig å korrigere den observerte leien ved å 
legge til eventuelle boligtilskudd igjen.
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Ved bruk av faktisk leie for beregningsformål må dessuten flere grunnleggende spørsmål som påvirker 
harmoniseringen av dataene, avklares. Det første spørsmålet dreier seg om hvorvidt alle faktiske leier 
eller bare leier i henhold til nye avtaler, skal inngå i beregningen. Avhengig av formålet kan det framsettes 
ulike teoretiske argumenter til støtte for faktiske leier som betales i henhold til nye avtaler, avtaler som 
er underskrevet i boligens oppføringsår, eller «gjennomsnittsavtaler». Ved anvendelse av den alminnelige 
regelen, det vil si å bruke leien for tilsvarende boliger, virker det uakseptabelt å begrense beregningen 
til bare å omfatte leie i henhold til nye avtaler. Ettersom «gjennomsnittsleie» brukes i utleiesektoren, bør 
samme prinsipp anvendes på egne boliger. En annen løsning vil nok dessuten gi mange stater problemer med 
anvendelsen av stratifiseringsmetoden. Derfor bør gjennomsnittlig faktisk leie i henhold til alle avtaler brukes 
til å utregne beregnet leie. Dermed bør også leie på det private marked som ligger på et lavt nivå på grunn av 
offentlig regulering, inngå i beregningen av gjennomsnittsleie.

Det andre spørsmålet dreier seg om hvorvidt leie for offentlig eide boliger kan brukes for beregningsformål. 
Ettersom egne boliger for det meste er privateide, bør i prinsippet bare faktisk leie fra privat sektor brukes for 
beregningsformål. Dersom det ikke finnes mange nok observasjoner av faktisk leie for privateide boliger til å 
utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for beregningen, kan unntaksvis leie for offentlig eide boliger brukes, forutsatt 
at de forhøyes på en slik måte at de kan brukes i stedet for leie i det private markedet.

Et annet spørsmål gjelder anvendelsen av leie for møblerte boliger med sikte på å utvide grunnlaget for 
beregnet leie. I prinsippet er grunnlaget for beregning av leie for egne boliger, leie for umøblerte boliger. Leie 
for møblerte boliger kan derfor ikke brukes direkte. For å unngå feilberegning av leienivået skal leien nedsettes 
med et beløp tilsvarende betalingen for bruken av møblene.

 P r i n s i p p  4 :

For beregningsformål menes med leie den leien som betales for retten til å benytte en umøblert bolig. Dersom 
leietakeren har gitt opplysningene, kan det være nødvendig å korrigere den observerte leien ved å legge til 
eventuelle boligtilskudd som av administrative grunner betales direkte til utleier. For å fastsette beregnet leie 
skal faktisk leie i henhold til alle avtaler for privateide umøblerte boliger brukes. Dersom det er nødvendig av 
statistiske grunner, kan unntaksvis leie for offentlig eide boliger brukes, dersom de forhøyes på en slik måte 
at de kan brukes i stedet for leie i det private markedet. På samme måte kan leie for møblerte boliger inngå i 
beregningsgrunnlaget etter at forskjellen i leie for møblerte og umøblerte boliger er trukket fra.

1.3. Kilder for beregning av basisåret og ekstrapoleringsmetoder

1.3.1. Boligmasse

Opplysningene om boligmassen er et viktig element i beregningen etter stratifiseringsmetoden. Opplysningene 
utgjør en referanseramme for ekstrapoleringen. I alminnelighet består boligmassen av alle bygninger eller 
deler av bygninger som brukes som boliger. Avsnittet om særlige problemer inneholder nærmere opplysninger 
om dette. De viktigste kildene som brukes ved kartlegging av boligmassen er bygningstellinger, administrative 
bygningsregistre eller folketellinger. Tallet for basisåret ajourføres deretter for å nå fram til tallet for 
inneværende år.

Med hensyn til boligmassen i basisåret synes bygningstellinger å være de mest uproblematiske og dekkende, 
særlig når de gjennomføres i forbindelse med en folketelling. Administrative bygningsregistre er i stor 
grad avhengig av rettslige framgangsmåter, som kan skape usikkerhet blant annet om hvorvidt utvidelser, 
forbedringer, ombygginger og rivinger av boliger er behørig registrert. Dersom opplysninger husholdningene 
gir i en folketelling danner grunnlag for beregning av boligmassen, kan det oppstå problemer fordi resultatene 
ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til sekundærboliger som ikke er bebodd på datoen for folketellingen.

 P r i n s i p p  5 :

For å beregne boligmassen i basisåret skal medlemsstatene til å begynne med bruke enten en bygningstelling, 
en folketelling eller et administrativt bygningsregister. En bygningstelling gir som regel det mest fullstendige 
resultatet, mens bruk av administrative bygningsregistre og folketellinger krever hyppige og grundige 
kontroller for at det skal oppnås uttømmende resultater.
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1.3.2. Faktisk leie

Det andre viktige elementet ved beregningen av produksjon av boligtjenester etter stratifiseringsmetoden, er 
den faktiske leien som betales i utleiesektoren. Opplysninger om faktisk leie i basisåret kan utledes fra en 
telling (f.eks. folketelling) eller fra en utvalgsundersøkelse, f.eks. en undersøkelse om husholdningsbudsjett 
eller en særlig leieundersøkelse. I det første tilfellet omfattes sannsynligvis alle faktiske leier, og beregningene 
påvirker bare nivået på beregnede leier. Når det gjelder utvalgsundersøkelser, påvirker beregningene nivået 
på både faktisk og beregnet leie. En telling gir naturligvis et bredt grunnlag for pålitelige opplysninger. Men 
undersøkelser om husholdningsbudsjett anses som regel også som relativt pålitelige, særlig med hensyn til 
grunnleggende nødvendighetsartikler. Frafall av ulik grad er imidlertid et alminnelig problem med denne 
typen undersøkelse. Dersom boligen anses som et luksusprodukt snarere enn en nødvendighet, vil det påvirke 
resultatene av beregningen på en uønsket måte, og slik påvirkning må nøytraliseres. Et annet problem i 
forbindelse med undersøkelser av husholdningsbudsjett, i hvert fall i noen stater, er at utvalgsstørrelsen er 
så liten at det kan begrense muligheten til å stratifisere leiene. I alle tilfeller bør tilgjengelige tilleggskilder 
anvendes i størst mulig utstrekning. Det kan for eksempel være tilfellet i stater der en stor del av boligene er 
i offentlig eie, og der eiendomsmeglerforetakene er regnskapspliktige. Som et løpende tiltak for å forbedre 
resultatene, bør alternative kilder, som særlige leieundersøkelser, undersøkes.

 P r i n s i p p  6 :

Medlemsstatene skal bruke de mest omfattende og pålitelige kilder for å utlede opplysninger om faktisk leie 
per stratum, for eksempel en folketelling eller en husholdningsundersøkelse. Alternative kilder bør vurderes 
for å bedre påliteligheten og dekningen og særlig stratifiseringen.

1.3.3. Ekstrapolering av resultater for basisåret

Bare et fåtall medlemsstater har tilstrekkelige årlige opplysninger til hvert år å foreta nye fullstendige 
beregninger av produksjonen av egne boliger. De fleste stater bruker resultatene for et gitt år som 
standardverdi, som deretter ajourføres ved hjelp av indikatorer for å gi verdiene for inneværende år. Basisårets 
(samlede) resultat kan ajourføres ved hjelp av en kombinert indikator, eller ved at boligmassen og leien per 
stratum ekstrapoleres hver for seg. Selv om det i alminnelighet er naturlig å vente lignende resultater, kan 
strukturendringer, for eksempel forholdet mellom leide og egne boliger, skape forskjeller. Dessuten vil en 
særskilt beregning muliggjøre sannsynlighetskontroller.

Når det gjelder indikatorene, utledes mengdeindeksen for det meste fra produksjon innen byggesektoren. 
Prisindikatoren er derimot ofte basert på prisindeksen for betalt leie fra konsumprisindeksen. Dermed kan det 
oppstå skjevheter i de tilfeller der antakelsen om at beregnede leier følger samme bevegelser som samlede 
leier, ikke er berettiget, for eksempel på grunn av offentlige leiereguleringer. For ekstrapolering av beregnet 
leie bør det derfor brukes en prisindeks, på samme måte som for basisåret, som gjenspeiler utviklingen for 
utleieboliger i privat sektor. Det gjøres videre oppmerksom på at prisindeksene normalt ikke tar hensyn til 
prisstigninger som skyldes kvalitetsendringer. Prisindeksene må derfor suppleres med en kvalitetsindikator 
som gjenspeiler forbedringer.

Strukturendringers virkning på resultatene bør begrenses ved at ekstrapoleringsperioden begrenses. Tatt 
i betraktning hyppigheten av den relevante basisstatistikken bør det gjennomføres en referansemåling av 
boligmassen hvert tiende år, det vil si det vanlige intervallet for folketellinger. I tillegg bør det gjennomføres 
en referansemåling av priselementet (leie per stratum) minst hvert femte år, det vil si den vanlige hyppigheten 
for undersøkelser om husholdningsbudsjett.

 P r i n s i p p  7 :

Dersom det ikke er mulig å gjennomføre en fullstendig vurdering av produksjonen av boligtjenester hvert 
år, kan medlemsstatene ekstrapolere tallet for et gitt basisår ved hjelp av passende mengde-, pris- og 
kvalitetsindikatorer. Ekstrapoleringen av boligmassen og gjennomsnittsleien skal gjennomføres hver for seg 
for hvert stratum. Ved ekstrapoleringen skal det skilles mellom beregningene av faktisk og beregnet leie. Om 
nødvendig kan det brukes færre strata i ekstrapoleringen enn i beregningen av basisåret. For å ekstrapolere 
beregnet leie for egne boliger skal det i alminnelighet brukes en prisindeks som gjenspeiler private leier. 
Under alle omstendigheter skal intervallene for referansemålingen av boligmassen ikke overstige ti år, og 
for priselementet skal intervallene ikke overstige fem år, ellers må det oppnås tilsvarende kvalitet med andre 
egnede metoder.
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1.4. Særlige problemer

1.4.1. Boliger som leies ut gratis og til lav leie

Ved innsamling av opplysninger om faktisk leie blir det iblant observert nullverdier eller svært lave verdier. 
For boliger som leies ut gratis, fører dette til en merkelig situasjon der boligtjenesten faktisk ytes, men uten 
(synlig) betaling. I slike tilfeller bør den observerte faktiske nullverdien korrigeres. En lignende løsning vil 
være logisk for boliger med lav leie.

I tillegg til offentlige inngrep kan det være andre grunner til at boliger leies ut gratis eller til lav leie. For 
eksempel kan en ansatt bo i en bolig som eies av arbeidsgiveren, til lav eller ingen leie. Dette kan gjelde alle 
typer ansatte, herunder portnere eller vakter. I slike tilfeller må den faktiske leien korrigeres, og differansen 
mellom faktisk og sammenlignbar leie vil bli behandlet som lønn i naturalier (se ENS 95 punkt 4.04-4.06). 
Boligene kan også bli utleid gratis eller til svært lav leie til slektninger eller venner. I så fall kan korrigeringen 
enkelt foretas ved å omklassifisere boligene fra leide boliger til egne boliger. En lignende korrigering kan 
gjøres i tilfeller der leietakere innbetaler et større beløp, det vil si en forskuddsbetaling av leie for et tidsrom 
som er lenger enn det normale.

 P r i n s i p p  8 :

Faktisk leie som observeres i forbindelse med boliger som leies ut gratis og til lav leie, skal korrigeres slik 
at hele boligtjenesten medregnes. Verken gratis eller lav leie skal brukes ukorrigert til utregning av beregnet 
leie.

1.4.2. Ferieboliger

Ferieboliger omfatter alle typer fritidsboliger, som nærliggende sekundærhus som brukes i kortere perioder 
(helg) flere ganger i året og mer avsidesliggende ferieboliger som brukes i lengre perioder, men bare noen få 
ganger i året. Leide ferieboliger virker umiddelbart uproblematisk, siden produksjonen kan måles gjennom den 
faktisk betalte leien. Dersom faktisk leie betales på månedsbasis, kan ekstrapolering til hele året imidlertid 
medføre overvurdering, med mindre det tas hensyn til ytterligere opplysninger om den gjennomsnittlige 
botiden.

For å utregne beregnet leie for egne ferieboliger er det mest logisk å stratifisere eiendommene og anvende 
den relevante gjennomsnittlige leien per år for faktisk leide tilsvarende boliger. Den årlige leien gjenspeiler 
indirekte den gjennomsnittlige botiden. Dersom dette er vanskelig, er det mulig i stedet å samle inn 
opplysninger om ferieboliger i ett stratum og anvende den gjennomsnittlige årlige leien for faktisk leide 
ferieboliger på egne ferieboliger. Et tredje alternativ er å bruke den samlede årlige leien for alminnelige 
boliger i samme geografiske stratum når ferieboligene utgjør en svært liten del av boligmassen, eller når de 
ikke kan holdes atskilt fra andre boliger. Selv i forbindelse med mer avsidesliggende ferieboliger virker denne 
framgangsmåten rimelig, tatt i betraktning at de alltid står til rådighet for eieren og også vil bli benyttet gratis 
av vedkommendes venner og slektninger.

 P r i n s i p p  9 :

Ferieboliger omfatter alle typer fritidsboliger, som nærliggende sekundærhus og mer avsidesliggende 
ferieboliger. Produksjonen av ferieboliger bør helst beregnes ved hjelp av gjennomsnittlig årlig leie for 
lignende boliger. Den årlige leien gjenspeiler indirekte den gjennomsnittlige botiden. Selv om stratifisering er 
ønskelig, kan ferieboliger grupperes i ett stratum. Dersom ferieboliger utgjør en svært liten del av boligmassen, 
kan den samlede årlige leien for alminnelige boliger i samme geografiske stratum brukes. I begrunnede 
tilfeller og unntaksvis, når opplysninger om faktisk leie mangler eller er statistisk upålitelige for visse strata av 
ferieboliger, kan andre objektive metoder brukes, som brukerkostmetoden.

1.4.3. Boliger med deltidsbruksrett

Deltidsbruksrett innebærer at en eiendomsmegler selger retten til å oppholde seg i et bestemt tidsrom hvert år 
i en bestemt bolig i et turistområde, og forvalter denne eiendommen. Retten garanteres gjennom et eierbevis, 
som utstedes etter første betaling. Beviset kan selges til markedspris. Deretter forfaller periodiske betalinger 
som skal dekke administrasjonskostnader.
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Det framgår av beskrivelsen at den første betalingen bør behandles som en investering, ettersom det utstedte 
eierbeviset minner om en aksje. Dette underbygges av at kjøperen i det minste i henhold til én medlemsstats 
lovgivning erverver en tinglig rett. Den første betalingen bør derfor tas med under immaterielle aktiva i 
nasjonalregnskaper. Det virker også logisk å anse boligtjenesten med gratis leie som utbytte i naturalier betalt 
av eiendomsmegleren.

Problemet er at det i forbindelse med deltidsbruksretten faktisk ytes en tjeneste som ikke er inkludert i 
økonomiens produksjon. Logisk sett må dette korrigeres. Først og fremst innebærer forslaget om å se på 
den periodiske betalingen som en stedfortredende kostnad implisitt at det ikke skjer noen korreksjon av 
boligtjenesten, ettersom den periodiske betalingen dekker en annen tjeneste, nemlig administrasjonskostnadene. 
I teorien vil det også være mulig å se på den første betalingen som en forskuddsbetaling for tjenesten som 
ytes, og fordele den over de relevante boperiodene. Bortsett fra de statistiske problemene med å gjennomføre 
modellen i praksis, synes den å være i strid med den juridiske virkeligheten ettersom det indirekte kan tolkes 
som at den første betalingen innebærer kjøp av en tjeneste og ikke erverv av en eiendel.

Det er også mulig å utlede en tilnærmet verdi fra årlig faktisk leie for lignende boligtjenester (med kjøkken). 
Denne løsningen underbygges av at boliger med deltidsbruksrett ligger i turistområder der det også finnes 
vanlige leide ferieleiligheter. Ved problemer kan de to andre metodene som er foreslått for ferieboliger, også 
brukes for boliger med deltidsbruksrett. Den beregnede leien bør beregnes netto for å unngå dobbeltregning 
av avgifter som dekkes av den periodiske betalingen.

 P r i n s i p p  1 0 :

For boliger med deltidsbruksrett brukes samme framgangsmåte som for ferieboliger.

1.4.4. Hybelboere

I de fleste stater bor mange studenter på hybel. Ofte gjelder det også andre unge mennesker eller personer 
som pendler. Dersom hybelen er en del av en leid bolig, det vil si at den er framleid, synes situasjonen å være 
uproblematisk. Leien for hybelen kan anses som et bidrag til den egentlige leien, det vil si en overføring 
mellom husholdninger. Er hybelen derimot en del av en egen bolig, vil det være dobbeltregning å medregne 
både hybelleien og den beregnede leien for hele boligen. Den riktige løsningen vil antakelig være å anse 
hybelleien som betaling for den prosentandel av boligen som hybelboeren benytter, og å utregne beregnet leie 
for resten av boligen. Dette lar seg imidlertid ikke gjennomføre i praksis. Istedenfor kan leien ses på som en 
overføring som innebærer en deling av boligutgiftene. Dette vil ligne på det første tilfellet i og med at den 
faktiske hybelleien anses som et bidrag til den beregnede leien for hele boligen. Som følge av dette vil det være 
nødvendig å foreta en korreksjon dersom husholdningssektoren inndeles i grupper.

Et annet spørsmål er hvordan framleie av ulike rom skal behandles. I dette tilfellet foreslås det at uttrykket 
«hybelboer» brukes bare når eieren eller hovedleieren selv fortsetter å bo i boligen. Ellers bør framleie 
betraktes som en særskilt økonomisk virksomhet (boligtjeneste eller pensjonat).

 P r i n s i p p  1 1 :

Leie som betales for hybler i en bolig, skal anses som et bidrag til hovedleien så lenge eieren eller hovedleieren 
fortsatt benytter boligen.

1.4.5. Tomme boliger

For det første anses en utleid bolig alltid som bebodd, selv om leietakeren velger å bo et annet sted. For det 
andre gjenspeiler den årlige leien indirekte den gjennomsnittlige botiden, i likhet med den generelle løsningen 
som er valgt for ferieboliger og boliger med deltidsbruksrett. Problemet med tomme boliger er derfor begrenset 
til å gjelde bare ikke-utleide boliger som ikke brukes av eieren, det vil si boliger som er til salgs eller til leie. 
I slike tilfeller produseres det ingen boligtjeneste og leien skal derfor settes til null.
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Opplysningene som kreves for å avgjøre om en ikke-utleid bolig er tom eller ikke, kan baseres på eierens eller 
naboers erklæring. I mangel av slike opplysninger kan tilstedeværelsen av møbler anses som et tegn på at 
boligen er bebodd. Umøblerte boliger kan derimot anses som tomme, ettersom det er vanskelig å forestille seg 
at det produseres en boligtjeneste. Tomme boliger bør også omfatte boliger som er tatt tilbake av eieren som 
følge av manglende betaling, eller som er tomme i en kort periode fordi utleieselskapet ikke umiddelbart finner 
en ny leietaker. Et grensetilfelle er en tom bolig som er fullt møblert og uten videre kan benyttes av eieren. 
Her kan det hevdes at det ikke produseres noen boligtjeneste så lenge eieren ikke bor i boligen. Men ettersom 
tilfellet kan sidestilles med en utleid, tom bolig, virker det hensiktsmessig å registrere en leie. Møblerte egne 
boliger anses derfor i alminnelighet som bebodde.

Det kan påløpe kostnader også for en tom bolig, som løpende utgifter til vedlikehold, strøm, forsikringspremier, 
skatt osv. Utgiftene bør medregnes som produktinnsats, andre næringsskatter osv. På samme måte som for et 
foretak som ikke produserer tjenester, kan dette føre til et negativt bruttoprodukt.

 P r i n s i p p  1 2 :

For en ikke-utleid bolig som er tilgjengelig for salg eller utleie, skal leien settes til null. En møblert egen bolig 
skal i alminnelighet behandles som en bebodd bolig.

1.4.6. Garasjer

Ettersom garasjer inngår i bruttoinvestering i fast realkapital, er det hensiktsmessig ikke bare å inkludere 
tjenester i form av utleide garasjer i økonomiens produksjon, men også utregne en beregnet produksjon for 
garasjer som brukes av eieren. I begge tilfeller anses garasjen som en bekvemmelighet på linje med boligens 
øvrige innredning og utstyr. Biloppstillingsplasser og parkeringsplasser bør også omfattes ettersom de med stor 
sannsynlighet har samme funksjon.

I ENS 95 lyder punkt 3.64: «For garasjer som ligger atskilt fra boligen, og som brukes av eieren for eget 
konsumformål i forbindelse med boligen, må det foretas en tilsvarende imputering. Ingen imputering foretas 
for garasjer som brukes av sine private eiere bare for å parkere nær arbeidsstedet.»

Vanligvis er det flere egne boliger enn leide boliger med garasje. For å registrere denne strukturforskjellen på 
riktig måte, virker det mest hensiktsmessig å bruke forekomsten av en garasje som et stratifiseringskriterium.

 P r i n s i p p  1 3 :

 Garasjer og parkeringsplasser for eget konsumformål produserer tjenester som skal inngå i boligtjenester.

2. PRODUKTINNSATS

Det må være samsvar mellom produktinnsatsen og produksjonen. I samsvar med klassifikasjonen av 
individuelt konsum etter formål (COICOP) skal utgifter til oppvarming, vann, strøm osv. samt den største 
delen av vedlikeholdet og reparasjonene av boligen føres atskilt og dermed ikke medregnes i produksjonen 
av boligtjenester.

I praksis kan det imidlertid være nødvendig å anse visse kostnader samt vedlikehold og reparasjoner som en 
del av utleietjenesten fordi de ikke kan skilles ut. BNI-nivået bør ikke påvirkes dersom en bruttoberegning 
gjennomføres konsekvent for produktinnsats og produksjon.

Med hensyn til reparasjoner og vedlikehold bør det skilles mellom tre kategorier. Forbedringer av 
eksisterende anleggsmidler som er langt mer omfattende enn alminnelig vedlikehold og reparasjon, anses som 
bruttoinvestering i fast realkapital (ENS 95 punkt 3.107).

Utgifter som eier av egen bolig har til innredning, vedlikehold og reparasjon av boligen, og som ikke vanligvis 
utføres av leiere, behandles som produktinnsats i produksjon av boligtjenester (ENS 95 punkt 3.77).

Rengjøring, oppussing og vedlikehold av boligen i den grad disse aktivitetene også er vanlige for leietakere, 
skal ikke medregnes i produksjon (ENS 95 punkt 3.09). Utgifter i forbindelse med denne typen arbeid skal 
registreres direkte som husholdningenes konsum. Ifølge ENS 95 punkt 3.76 omfatter husholdningenes konsum 
materialer til mindre reparasjoner og innredning av boliger av en art som vanligvis utføres både av leiere og 
eiere.

Det betyr at for egne boliger bør produktinnsatsen omfatte samme type vanlig vedlikehold og reparasjon som 
normalt anses som utleiers produktinnsats for lignende leide boliger. Utgifter til reparasjoner og vedlikehold 
som vanligvis gjøres av leietakere og ikke av utleier, skal behandles som husholdningenes konsum både for 
leietakere og eiere av egen bolig.
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Produktinnsats i form av vanlig vedlikehold og reparasjoner i egne boliger kan utledes fra direkte statistiske 
kilder, som undersøkelser av husholdningsbudsjett. Dersom forholdet mellom produktinnsats og produksjon 
for egne boliger er svært ulikt forholdet for utleiesektoren, bør årsakene til dette undersøkes. Dersom 
forskjellen skyldes kvalitetsforskjeller, for eksempel ulikt omfang av vanlig vedlikehold for ellers lignende 
boliger, bør de beregnede leiene justeres deretter.

 Produktinnsats bør omfatte finansformidlingstjenester indirekte målt (FISIM) i samsvar med rådsforordning 
(EF) nr. 448/98(1). Dette omfatter husholdningenes produktinnsats i deres egenskap av boligeiere i forbindelse 
med boliglån.

 Som nevnt i avsnitt 1.4.5 kan tomme boliger medføre produktinnsats. Generelt sett er det anbefalt å unngå 
dobbeltregning av produktinnsats med hensyn til boliger eid av arbeidsgiver.

 P r i n s i p p  1 4 :

 Produktinnsats skal fastsettes i henhold til definisjonen av produksjon av boligtjenester. I alminnelighet bør 
ingen av postene omfatte utgifter til oppvarming, vann, strøm osv. Dersom det av praktiske grunner er ønskelig 
med en annen framgangsmåte, kan dette aksepteres så lenge det ikke påvirker BNP og BNI.

3. TRANSAKSJONER MED UTLANDET

 Ifølge ENS 95 (punkt 1.30 og 2.15) anses utenlandske enheter som eier grunn eller bygninger innenfor statens 
økonomiske territorium, som fiktive hjemmehørende enheter, men bare med hensyn til transaksjoner som 
berører denne grunnen eller disse bygningene.

 Det innebærer at tjenesten som produseres gjennom en bolig som eies av en utenlandsk enhet, medregnes i den 
økonomiske produksjonen der boligen ligger. Egne boliger tilhørende utenlandske personer registreres som 
eksport av boligtjenester, og det tilsvarende netto driftsresultat som primær inntekt betalt til utlandet (ENS 95 
punkt 3.142 og 4.60).

 Når det gjelder hjemmehørende personer som eier boliger i utlandet, lyder ENS 95 punkt 3.64: «Leieverdien 
av egen bolig i utlandet, f.eks. feriebolig, skal ikke registreres som en del av innenlandsk produksjon, men som 
import av tjenester og tilsvarende netto driftsresultat som primær inntekt fra utlandet.»

 I alminnelighet oppstår det få problemer dersom eiendommen som eies av en utenlandsk person, faktisk leies 
ut til en hjemmehørende person, ettersom det vil bli registrert en pengestrøm som vil inngå i betalingsbalansen. 
Boliger som eies og bebos av utenlandske borgere, må registreres for seg. Nasjonaliteten til en eier av egen 
bolig er ikke nok til å skille en hjemmehørende person fra en utenlandsk person. Ferieboliger eid av utenlandske 
borgere utgjør sannsynligvis den største delen av denne gruppen, og det ville være nyttig dersom de berørte 
medlemsstatene kunne bli enige om antallet utenlandske eiere seg imellom. Det er imidlertid en generell 
mangel på opplysninger om utenlandske boligeiere. Det finnes enda færre opplysninger om hjemmehørende 
personer som eier feriebolig i utlandet. For å unngå manglende konsekvens bør en medlemsstat som trekker 
fra en primær inntekt for boliger bebodd av utenlandske eiere, også legge til en primær inntekt for boliger i 
utlandet som eies og bebos av hjemmehørende personer.

 I den forbindelse er boliger med deltidsbruksrett et særlig problem. Ettersom en slik bolig for en og 
samme regnskapsperiode kan bebos av personer som er hjemmehørende i ulike stater, virker det nær sagt 
umulig å foreta en direkte tilknytning til opprinnelsesstaten. Sammenlignbare resultater kan oppnås med en 
framgangsmåte som lettere lar seg gjennomføre i praksis. Først blir (den beregnede) verdien som genereres av 
boliger med deltidsbruksrett, tilknyttet eierenhetens opprinnelsesstat. Deretter kan opplysninger om eierne av 
deltidsbruksretten innhentes fra eierenheten og brukes som en fordelingsnøkkel.

 P r i n s i p p  1 5 :

 Ifølge ENS 95 bidrar alle boliger på en medlemsstats økonomiske territorium til statens BNP. Det netto 
driftsresultat som utenlandske eiere får fra grunn og bygninger i den staten, skal anses som formuesinntekt 
til utlandet og derfor trekkes fra BNP ved omregningen til BNI (og omvendt). Med netto driftsresultat menes 
i denne sammenheng netto driftsresultat fra faktisk og beregnet leie av boliger. En medlemsstat som trekker 
fra formuesinntekt for boliger bebodd av utenlandske eiere, bør samtidig legge til formuesinntekt for boliger i 
utlandet som eies og bebos av hjemmehørende personer.

_________________

(1) EFT L 58 av 27.2.1998, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Offisiell statistikk spiller en vesentlig rolle i et demokratisk 
samfunn ettersom den gir offentlige myndigheter, 
politikere, markedsdeltakere og sosiale aktører samt alle 
borgere objektive og upartiske opplysninger som gjør 
det mulig å treffe velbegrunnede beslutninger og føre en 
åpen debatt.

2) For å oppfylle sin rolle må offisiell statistikk utarbeides og 
spres i henhold til felles standarder for å sikre overholdelse 
av prinsippene om upartiskhet, pålitelighet, objektivitet, 
vitenskapelig uavhengighet, kostnadseffektivitet og 
fortrolig behandling av statistiske opplysninger.

3) Samtidig får europeisk statistikk stadig større betydning 
i forbindelse med den reviderte Lisboa-strategien(1) og 
de integrerte retningslinjene for vekst og arbeidsplasser 
(2005-2008)(2). Det er også behov for statistikk av høy 
kvalitet for å overvåke og kontrollere gjennomføringen 
av andre viktige politiske initiativer på europeisk plan, 
som for eksempel en strategi for bærekraftig utvikling, 
felles innvandrings- og asylpolitikk osv.

4) I denne sammenheng spiller finansopplysninger 
og nasjonalregnskaper en enda større rolle for den 
økonomiske og monetære overvåkingen og for en riktig 
gjennomføring av stabilitets- og vekstpakten. Særlig 
må statistiske opplysninger som brukes innenfor 
rammen av framgangsmåten i forbindelse med for store 
budsjettunderskudd, være av høyeste kvalitet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 12.7.2005, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 33

(1) KOM(2005) 24 av 2.2.2005: Felles innsats for vekst og arbeidsplasser – en 
ny start for Lisboa-strategien.  

(2) KOM(2005) 141 av 12.4.2005: Integrerte retningslinjer for vekst og 
arbeidsplasser (2005-2008), herunder en kommisjonsrekommandasjon 
om de generelle retningslinjene for medlemsstatenes og Fellesskapets 
økonomiske politikk og et forslag til rådsvedtak om retningslinjer for 
medlemsstatenes sysselsettingspolitikk.

5) 22. desember 2004 vedtok Kommisjonen en melding 
til Rådet og Europaparlamentet med tittelen: «Mot en 
europeisk styringsstrategi for finansstatistikk»(3), der det 
foreslås en enhetlig strategi på tre tiltaksområder for å 
styrke Den europeiske unions styring av finansstatistikk.

6) For det første må Kommisjonen på oppfordring fra Rådet 
styrke sin overvåking av kvaliteten på innrapporterte 
finansopplysninger. For dette formål vedtok Kommisjonen 
2. mars 2005 et forslag om en rådsforordning om 
endring av forordning (EF) nr. 3605/93 med hensyn 
til kvaliteten på statistiske opplysninger innenfor 
rammen av framgangsmåten i forbindelse med for 
store budsjettunderskudd(4), som for tiden er under 
behandling.

7) For det andre må Kommisjonens kapasitet på 
statistikkområdet økes. Særlig i forbindelse med statistisk 
overvåking i henhold til framgangsmåten i forbindelse 
med for store budsjettunderskudd er det nødvendig med 
regelmessige samtalebesøk og grundige kontrollbesøk, 
og all tilgjengelig sakkunnskap må tas i bruk, også på 
nasjonalt plan.

8) For det tredje må det innføres felleseuropeiske standarder 
for de nasjonale statistikkontorenes uavhengighet, 
integritet og ansvarlighet, som et svar på Rådets 
oppfordring til Kommisjonen av 2. juni 2004 om 
innen juni 2005 å framlegge et forslag om utvikling 
av europeiske minstestandarder for institusjonell 
oppbygging av statistikkmyndigheter, som vil kunne 
styrke uavhengigheten, integriteten og ansvarligheten til 
medlemsstatenes nasjonale statistikkontorer.

9) Som et svar på denne oppfordringen diskuterte 
medlemsstatene 17. november 2004 i Komiteen for 
De europeiske fellesskaps statistikkprogram hvilke 
grunnleggende prinsipper som bør inngå i slike 
atferdsregler, og ble enige om å gjennomgå disse 
prinsippene mer inngående og å fastsette indikatorer 
som vil gjøre det mulig å overvåke gjennomføringen av 
reglene.

10) Komiteen for statistikkprogrammet gav deretter en 
arbeidsgruppe i oppdrag å utarbeide et endelig forslag til 
atferdsregler for europeisk statistikk.

(3) KOM(2004) 832. 
(4) EFT C , s. .

KOMMISJONSREKOMMANDASJON

om medlemsstatenes og Fellesskapets statistikkmyndigheters uavhengighet, integritet og ansvarlighet(*)

(52005 PC 0217)

2009/EØS/34/33
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11) Dette arbeidet resulterte i et sett atferdsregler som ble 
enstemmig godkjent av Komiteen for statistikkprogrammet 
24. februar 2005, noe som viser at alle statistikkontorene 
er enige om reglenes prinsipper og følgelig bør oppfordres 
til å følge reglene som et veiledende regelverk.

12) Ettersom medlemsstatene har ulike og av og til avvikende 
rettslige og administrative bestemmelser, som avspeiler 
deres respektive politiske og kulturelle tradisjoner, varierer 
statistikkmyndighetenes institusjonelle oppbygging 
betydelig fra medlemsstat til medlemsstat.

13) På bakgrunn av det statistikkmyndighetene har oppnådd 
gjennom vedtakelsen av disse reglene som et frivillig 
virkemiddel, og i forventning om at de vil anvende dem, 
anses denne rekommandasjon for å være egnet og for å 
stå i forhold til formålet.

14) Formålet med atferdsreglene er på den ene side å styrke 
tilliten til statistikkmyndighetene gjennom å foreslå visse 
institusjonelle og organisatoriske bestemmelser, og på 
den annen side å bedre kvaliteten på den statistikken 
som de utarbeider og sprer, ved å oppmuntre alle som 
utarbeider offisiell statistikk i Europa, til å anvende de 
beste internasjonale statistiske prinsipper, metoder og 
framgangsmåter på en ensartet måte.

15) Medlemsstatene bør derfor anbefales å anerkjenne 
atferdsreglenes betydning og treffe de nødvendige tiltak 
for å sikre at vedkommende myndigheter anvender 
reglene riktig, og for å gjøre reglene kjent blant brukere 
og opplysningsgivere.

16) Det gjøres oppmerksom på at Kommisjonen ved 
siden av dette har til hensikt å treffe lignende tiltak 
innenfor sitt ansvarsområde, særlig for å overvåke at 
atferdsreglene blir overholdt innenfor det europeiske  
statistikksystem —

I. ANBEFALER MEDLEMSSTATENE:

A. å anerkjenne vedlagte atferdsregler som et felles sett av 
europeiske standarder for statistikkmyndighetene,

B. å sikre at deres statistikkmyndigheter overholder 
atferdsreglenes prinsipper med sikte på å utarbeide og 
spre harmoniserte fellesskapsstatstikker av høy kvalitet og 
generelt bidra til at det europeiske statistikksystem som 
helhet virker på en tilfredsstillende måte,

C. å sikre at deres statistikktjenester er profesjonelt 
organisert og har de ressursene som kreves for å utarbeide 
fellesskapsstatistikk på en måte som sikrer uavhengighet, 
integritet og ansvarlighet, på grunnlag av retningslinjene i 
atferdsreglene,

D. å utbre kjennskapet til atferdsreglene og deres innhold blant 
oppgavegivere og opplysningsgivere samt alle brukere av 
statistikk, ved bruk av hensiktsmessige informasjons- og 
spredningskanaler, 

E. å fremme en omfattende utveksling av opplysninger og 
sakkunnskap innenfor det europeiske statistikksystem, på 
grunnlag av de erfaringer som gjøres ved anvendelsen av 
reglene,

F. å støtte og om nødvendig intensivere det omfattende 
samarbeidet mellom statistikkmyndigheter innenfor det 
europeiske statistikksystem samt med internasjonale 
organers og organisasjoners statistikkmyndigheter, 

G. å skaffe til veie de opplysningene som er nødvendige for 
at Kommisjonen skal kunne overvåke at atferdsreglenes 
prinsipper blir overholdt.

II. ANERKJENNER VEDLAGTE ATFERDSREGLER SOM 
ET FELLES SETT AV EUROPEISKE STANDARDER 
FOR STATISTIKKMYNDIGHETENE, OG VIL I DENNE 
SAMMEHENG:

A. sikre at Eurostat overholder reglenes prinsipper med sikte 
på å utarbeide og spre harmoniserte fellesskapsstatistikker 
av høy kvalitet og generelt bidra til at det europeiske 
statistikksystem som helhet virker på en tilfredsstillende 
måte, 

B. sikre at Eurostat, som Den europeiske unions 
statistikkmyndighet, er profesjonelt organisert og har de 
ressursene som kreves for å utarbeide fellesskapsstatistikk 
på en måte som sikrer uavhengighet, integritet og 
ansvarlighet, og treffe egnede tiltak for dette formål på 
grunnlag av egne, interne fullmakter,

C. treffe egnede tiltak for å lette det europeiske statistikksystems 
anvendelse av atferdsreglene, særlig med sikte på å utvikle 
offisielle fellesskapsstatistikker slik at opplysninger som er 
utarbeidet i samsvar med atferdsreglene kan gjenkjennes 
av brukerne.

III. HAR VIDERE TIL HENSIKT:

A. å utvikle verktøy for å forbedre fellesskapsstatistikkenes 
kvalitet på europeisk plan, samtidig som det tas hensyn til 
statistikkenes kostnadseffektivitet, 

B. å opprette en rapporteringsordning for å 
overvåke at atferdsreglene overholdes innenfor 
det europeiske statistikksystem, i samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet, 



25.6.2009 Nr. 34/623EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

C. å vurdere å foreslå et eksternt rådgivende organ, for 
eksempel en ny utgave av Den europeiske rådgivende 
komité for statistiske opplysninger på det økonomiske 
og sosiale område, med sikte på å gi dette organet 
en aktiv rolle med hensyn til å overvåke anvendelsen 
av atferdsreglene og dermed styrke uavhengigheten, 
integriteten og ansvarligheten, og med hensyn til å avgi 
uttalelser om avveiningen mellom statistikkprogrammenes 
prioriteringer,

D. å framlegge for Europaparlamentet og Rådet, innen 
tre år etter vedtakelsen av denne rekommandasjon og 
etter samråd med Komiteen for statistikkprogrammet og 

eventuelt det eksterne rådgivende organet nevnt ovenfor, 
en rapport om framdriften i anvendelsen av atferdsreglene 
i det europeiske statistikksystem, som særlig bygger på 
egenvurdering og fagfellekontroll, og som eventuelt kan 
inneholde forslag om hvordan uavhengigheten, integriteten 
og ansvarligheten kan styrkes.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2003.

 For Kommisjonen

 President 
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VEDLEGG

ATFERDSREGLER FOR EUROPEISK STATISTIKK

vedtatt av Komiteen for statistikkprogrammet 24. februar 2005

Definisjoner:

I dette dokument menes med: 

europeisk statistikk fellesskapsstatistikker som definert i rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om 
fellesskapsstatistikker, utarbeidet og spredt av nasjonale statistikkmyndigheter og Fellesskapets statistikkmyndighet 
(Eurostat) i samsvar med traktatens artikkel 285 nr. 2. Med statistikkmyndigheten menes på nasjonalt plan det 
nasjonale statistikkontor og andre statistiske organer med ansvar for å utarbeide og spre europeisk statistikk og, 
på fellesskapsplan, Eurostat. Med det europeiske statistikksystem, heretter kalt ESS, menes partnerskapet mellom 
Eurostat, de nasjonale statistikkontorene og andre statistiske organer i den enkelte medlemsstat som har ansvar for å 
utarbeide og spre europeisk statistikk.

I samsvar med traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 2, i samsvar med 
rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker og i samsvar med grunnleggende 
prinsipper for offisiell statistikk, vedtatt av De forente nasjoners statistiske kontor 14. april 1994, har disse 
atferdsreglene følgende to formål:

å styrke tilliten til både de nasjonale statistikkmyndighetenes og Eurostats uavhengighet, integritet og ansvarlighet – 
samt til troverdigheten til og kvaliteten på de statistikkene som de utarbeider og sprer (eksternt fokus), 

å arbeide for at alle som utarbeider europeisk statistikk, anvender de beste internasjonale prinsipper, metoder og – 
framgangsmåter, med sikte på å øke statistikkens kvalitet (internt fokus).

Atferdsreglene skal anvendes av: offentlige myndigheter (dvs. regjeringer, departementer, Kommisjonen, Rådet) – for 
å gi dem retningslinjer som de kan bruke for å sikre at deres statistikktjenester er profesjonelt organisert og har de 
ressursene som kreves for å utarbeide troverdig europeisk statistikk på en måte som sikrer uavhengighet, integritet og 
ansvarlighet,

statistikkmyndigheter og deres ansatte – for å gi dem standardverdier for prinsipper, verdier og beste praksis på – 
statistikkområdet, som kan være til hjelp for dem i arbeidet med å utarbeide og spre harmoniserte europeiske 
statistikker av høy kvalitet.

Atferdseglene er til orientering rettet til: brukere – for å vise at europeiske og nasjonale statistikkmyndigheter er 
upartiske og at de statistikkene de utarbeider og sprer er troverdige, objektive og pålitelige, opplysningsgivere - for å 
vise at de opplysningene de gir fra seg blir behandlet fortrolig, og at det ikke vil bli stilt urimelige krav til dem.

Atferdsreglene bygger på 15 prinsipper. De offentlige myndighetene og statistikkmyndighetene i Den europeiske 
union forplikter seg til å overholde prinsippene fastsatt i atferdsreglene og til regelmessig å gjennomgå anvendelsen av 
dem ved hjelp av indikatorene for god praksis som fastsettes for hvert av de 15 prinsippene, og som skal brukes som 
referanser.

Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF av 19. juni 1989, vil regelmessig, ved hjelp 
av fagfellekontroll, overvåke anvendelsen av disse atferdsreglene.

Institusjonelle rammer

Effektiviteten og troverdigheten til statistikkmyndigheter som utarbeider og sprer europeisk statistikk, påvirkes i 
betydelig grad av institusjonelle og organisatoriske faktorer. Relevante spørsmål er: faglig uavhengighet, mandat for 
datainnsamlingen, tilstrekkelige ressurser, krav til kvalitet, fortrolig behandling av statistiske opplysninger, upartiskhet 
og objektivitet.

Prinsipp 1:  Faglig uavhengighet – Statistikkmyndighetenes faglige uavhengighet av politiske myndigheter, regulerings- 
og forvaltningsmyndigheter og av aktører i privat sektor, sikrer europeisk statistikks troverdighet.

Indikatorer

Statistikkmyndighetens uavhengighet av politisk og annen påvirkning utenfra i forbindelse med utarbeiding og – 
spredning av offisiell statistikk, er fastsatt ved lov.

Lederen for statistikkmyndigheten har den stilling som kreves for å være sikret tilgang til politiske myndigheter og – 
administrative offentlige organer på høyt nivå. Lederen bør ha de beste faglige kvalifikasjoner.

Lederen for statistikkmyndigheten og eventuelt lederne for de statistiske organene har ansvaret for å sikre at – 
europeisk statistikk utarbeides og spres på en uavhengig måte. Lederen for statistikkmyndigheten og eventuelt 
lederne for de statistiske organene har eneansvaret for å treffe beslutninger om statistiske metoder, standarder og 
framgangsmåter, og om innholdet i og tidspunktet for offentliggjøring av statistikk.
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De statistiske arbeidsprogrammene offentliggjøres og det avgis regelmessige framdriftsrapporter.

Statistiske publikasjoner er lett gjenkjennelige og utgis atskilt fra politiske erklæringer.

Når det er hensiktsmessig, uttaler statistikkmyndigheten seg offentlig om statistikkspørsmål, herunder om kritikk og 
misbruk av offisielle statistikker.

Prinsipp 2: Mandat for datainnsamlingen – Statistikkmyndighetene må ha et klart juridisk mandat til å samle 
inn opplysninger for europeiske statistikkformål. Myndigheter, foretak og husholdninger og offentligheten i sin 
alminnelighet kan ved lov pålegges å gi tilgang til eller gi opplysninger for europeiske statistikkformål.

Indikatorer

Mandatet til å samle inn opplysninger for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk er fastsatt ved lov.

Statistikkmyndigheten har i henhold til nasjonal lovgivning rett til å benytte offentlige registre for statistikkformål.

Statistikkmyndigheten kan med hjemmel i en lovbestemmelse kreve at det gis svar på statistiske undersøkelser.

Prinsipp 3: Tilstrekkelige ressurser – Statistikkmyndighetene må ha tilstrekkelige ressurser til å oppfylle europeiske 
statistikkrav.

Indikatorer

Tilgjengelig personell, økonomiske midler og databehandlingsressurser er tilstrekkelige, både med hensyn til omfang 
og kvalitet, til å tilfredsstille de aktuelle behovene med hensyn til europeisk statistikk.

Virkeområde, detaljeringsgrad og kostnader for europeisk statistikk står i forhold til behovene.

Det finnes framgangsmåter for å vurdere og begrunne behovene for nye europeiske statistikker sett i forhold til 
kostnadene for disse statistikkene.

Det finnes framgangsmåter for å vurdere om det fortsatt er behov for alle europeiske statistikker, slik at det kan fastslås 
om det er mulig å avvikle eller redusere noen av dem for å frigjøre ressurser.

Prinsipp 4: Krav til kvalitet – Alle ESS-medlemmer forplikter seg til å arbeide og samarbeide i henhold til prinsippene 
fastsatt i Det europeiske statistikksystems kvalitetserklæring.

Indikatorer

Produktkvaliteten overvåkes regelmessig i henhold til ESSs kvalitetskriterier.

Det finnes framgangsmåter for å overvåke kvaliteten på innsamling, bearbeiding og spredning av statistikker.

Det finnes framgangsmåter for å vurdere kvalitet, herunder eventuelle kompromisser med hensyn til kvalitet, og for å 
lette planleggingen av eksisterende og framtidige undersøkelser.

Kvalitetsretningslinjene er dokumentert, og ansatte har fått god opplæring. Disse retningslinjene foreligger skriftlig og 
er offentliggjort.

De viktigste statistiske produktene er gjenstand for regelmessig og grundig vurdering, eventuelt med bruk av eksterne 
sakkyndige.

Prinsipp 5: Fortrolig behandling av statistiske opplysninger – Opplysningsgiveres (husholdninger, foretak, myndigheter 
og andre oppgavegivere) personvern, fortrolig behandling av opplysningene de gir og trygghet for at de brukes bare for 
statistikkformål må være absolutt garantert.

Indikatorer

Fortrolig behandling av statistiske opplysninger er garantert ved lov.

Statistikkmyndighetenes medarbeidere undertegner en fortrolighetserklæring når de ansettes.

Betydelige sanksjoner iverksettes ved alle forsettlige brudd på bestemmelsene om fortrolig behandling av statistiske 
opplysninger.

Det gis instrukser og retningslinjer om vern av den fortrolige behandling av statistiske opplysninger ved utarbeiding og 
spredning av statistikker. Disse retningslinjene foreligger skriftlig og er offentliggjort.

Det er truffet fysiske og tekniske tiltak for å verne statistikkdatabasers sikkerhet og integritet.

Eksterne brukere med tilgang til statistiske mikrodata for forskningsformål, er underlagt strenge regler.

Prinsipp 6: Upartiskhet og objektivitet – Statistikkmyndighetene må utarbeide og spre europeisk statistikk på en måte 
som ivaretar vitenskapelig uavhengighet og er objektiv, profesjonell og oversiktlig, slik at alle brukere behandles likt.

Indikatorer

Statistikker utarbeides på et objektivt grunnlag ut fra statistiske vurderinger.

Valg av kilder og statistiske teknikker skjer på grunnlag av statistiske vurderinger.

Feil som oppdages i offentliggjorte statistikker, rettes så snart som mulig og offentliggjøres.

Opplysninger om de metoder og framgangsmåter som den statistiske myndigheten benytter, er offentlig tilgjengelige.
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Datoer og tidspunkter for offentliggjøring av statistikker gjøres kjent på forhånd.

Alle brukere har lik og samtidig tilgang til statistiske publikasjoner, og all privilegert tilgang for eksterne brukere 
før offentliggjøring begrenses, kontrolleres og offentliggjøres. Ved lekkasje av opplysninger bør reglene for 
forhåndspublisering tilpasses for å sikre upartiskhet.

Statistiske opplysninger som offentliggjøres, og erklæringer som avgis på pressekonferanser, er objektive og 
upartiske.

Statistiske framgangsmåter

I forbindelse med organisering, innsamling, bearbeiding og spredning av offisielle statistikker må statistikkmyndighetene 
fullt ut overholde europeiske og andre internasjonale standarder, retningslinjer og regler for god praksis. Dersom 
statistikkmyndigheten er kjent for god ledelse og effektivitet, øker statistikkenes troverdighet. Relevante kriterier i 
denne forbindelse er gode metoder, hensiktsmessige statistiske framgangsmåter, begrenset byrde på oppgavegiverne 
og kostnadseffektivitet.

Prinsipp 7: Gode metoder

Statistikk av høy kvalitet må bygge på gode metoder. Dette krever egnet verktøy, egnede framgangsmåter og god 
fagkunnskap.

Indikatorer

Statistikkmyndighetens overordnede metodologiske rammer følger europeiske og andre internasjonale standarder, 
retningslinjer og regler for god praksis.

Det finnes framgangsmåter for å sikre at hele statistikkmyndigheten anvender standardiserte begreper, definisjoner og 
klassifikasjoner på en ensartet måte.

Foretaksregisteret og grunnlaget for befolkningsundersøkelser vurderes regelmessig og tilpasses om nødvendig for å 
sikre høy kvalitet.

Det er nøye samsvar mellom nasjonale klassifiseringssystemer og sektortildelingssystemer og tilsvarende europeiske 
systemer.

Det rekrutteres personer med høy utdanning innenfor relevante fagområder.

De ansatte deltar på internasjonale relevante opplæringskurser og konferanser og har kontakt med statistikkolleger på 
internasjonalt plan for å lære av de beste og forbedre sin sakkunnskap.

Det legges opp til samarbeid med det vitenskapelige miljø for å forbedre metodene, og ved hjelp av eksterne 
undersøkelser vurderes metodenes kvalitet og effektivitet for om mulig å fremme bedre verktøy.

Prinsipp 8: Hensiktsmessige statistiske framgangsmåter – Statistikk av høy kvalitet må bygge på hensiktsmessige 
statistiske framgangsmåter, fra datainnsamling til datavalidering.

Indikatorer

Dersom europeisk statistikk bygger på administrative data, må de definisjoner og begreper som brukes for administrative 
formål, være tilnærmet lik dem som kreves for statistikkformål.

I forbindelse med statistiske undersøkelser prøves spørreskjemaene systematisk før datainnsamlingen.

Undersøkelsesmetoder, stikkprøveutvalg og utvalgsvekter er godt begrunnet og endres eller ajourføres regelmessig om 
nødvendig.

Feltarbeid, registrering og koding av data kontrolleres regelmessig og endres om nødvendig.

Til redigering og beregning benyttes hensiktsmessige databehandlingssystemer som gjennomgås, endres og oppdateres 
regelmessig om nødvendig.

Revisjoner er basert på standardiserte, anerkjente og åpent tilgjengelige framgangsmåter.

Prinsipp 9: Begrenset byrde på oppgavegiverne – Svarbyrden bør stå i forhold til brukernes behov og ikke være for 
stor for oppgavegiverne. Statistikkmyndigheten overvåker svarbyrden og fastsetter mål for å redusere byrden over tid. 

Indikatorer

Europeisk statistikks omfang og detaljeringsgrad begrenses til det absolutt nødvendige.

Svarbyrden fordeles så jevnt som mulig på undersøkelsespopulasjonene ved hjelp av hensiktsmessige 
prøvetakingsmetoder.

De opplysningene som skal samles inn fra foretak, bør i størst mulig grad hentes direkte fra deres regnskaper, og om 
mulig elektronisk for å lette overføringen av opplysningene.

Dersom nøyaktige opplysninger ikke kan framskaffes på en enkel måte, godtas best mulige anslag og tilnærmede 
beregninger.

Administrative kilder anvendes så langt det er mulig for å unngå at det bes om samme opplysninger flere ganger.

Felles utnyttelse av opplysninger blant statistikkmyndighetene er alminnelig praksis for å begrense antall 
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undersøkelser.

Prinsipp 10: Kostnadseffektivitet – Ressursene må brukes effektivt.

Indikatorer

Interne og uavhengige eksterne tiltak gjennomføres for å overvåke statistikkmyndighetens ressursbruk.

Rutinemessig kontorarbeid (f.eks. datainnsamling, koding, validering) automatiseres i størst mulig grad.

Mulighetene som informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir for økt produktivitet, utnyttes best mulig ved 
innsamling, bearbeiding og spredning av data.

Det arbeides aktivt for i større omfang å utnytte statistiske opplysninger fra administrative registre og dermed unngå 
kostbare direkte undersøkelser.

Statistiske produkter

Tilgjengelige statistikker må dekke brukernes behov. Statistikkene overholder europeiske kvalitetsstandarder og dekker 
behovene til europeiske institusjoner, myndigheter, forskningsinstitutter, foretak og offentligheten i sin alminnelighet. 
Det viktigste er i hvilken grad statistikkene er relevante, nøyaktige og pålitelige, aktuelle, sammenhengende, 
sammenlignbare på tvers av regioner og stater og lett tilgjengelige for brukerne.

Prinsipp 11: Relevans – Europeisk statistikk må dekke brukernes behov.

Indikatorer

Det finnes framgangsmåter for samråd med brukerne, overvåking av om eksisterende statistikker er relevante og dekker 
brukernes praktiske behov samt rådgivning om nye behov og prioriteringer.

Prioriterte behov gjenspeiles og tas hensyn til i arbeidsprogrammet.

Undersøkelser for å finne ut om brukerne er tilfredse, gjennomføres regelmessig.

Prinsipp 12: Nøyaktighet og pålitelighet – Europeisk statistikk må beskrive virkeligheten på en nøyaktig og pålitelig 
måte.

Indikatorer

Kildedata, mellomresultater og statistiske produkter vurderes og valideres.

Utvalgsfeil og ikke-utvalgsfeil måles og dokumenteres systematisk i henhold til kvalitetskriteriene fastsatt av ESS.

Undersøkelser og analyser av revisjoner gjennomføres regelmessig, og resultatene brukes internt for å bedre statistiske 
framgangsmåter.

Prinsipp 13: Aktualitet og punktlighet – Europeisk statistikk må være aktuell og utgis punktlig.

Indikatorer

Aktualiteten oppfyller de høyeste europeiske og internasjonale standarder for spredning.

Det fastsettes et daglig standardtidspunkt for offentliggjøring av europeisk statistikk.

Ved fastsettelse av europeisk statistikks periodisitet tas det i størst mulig grad hensyn til brukernes behov.

Alle avvik fra de fastsatte tidspunktene for offentliggjøring av statistikk gjøres kjent og forklares på forhånd, og en ny 
utgivelsesdato fastsettes.

Foreløpige resultater med en kvalitet som samlet sett kan godtas, kan spres dersom det anses som fornuftig.

Prinsipp 14: Sammenheng og sammenlignbarhet – Europeisk statistikk bør være innbyrdes sammenhengende over tid 
og kunne sammenlignes mellom regioner og stater; det bør være mulig å kombinere og gjøre felles bruk av beslektede 
data fra ulike kilder.

Indikatorer

Statistikker er innbyrdes sammenhengende og forenlige (f.eks. med hensyn til aritmetiske og regnskapsmessige 
likheter).

Statistikker er sammenhengende eller kan bringes i samsvar over et rimelig tidsrom.

Statistikker utarbeides på grunnlag av felles standarder med hensyn til virkeområde, definisjoner, enheter og 
klassifikasjoner for de ulike undersøkelsene og kildene.

Statistikker fra de ulike undersøkelsene og kildene sammenlignes og bringes i samsvar.

Sammenligning av dataene på tvers av landegrensene sikres gjennom regelmessige utvekslinger mellom det europeiske 
statistikksystem og andre statistikksystemer; metodiske undersøkelser utføres i nært samarbeid mellom medlemsstatene 
og Eurostat.

Prinsipp 15: Tilgjengelighet og klarhet – Europeisk statistikk bør presenteres i en klar og forståelig form, spres 
på en egnet og brukervennlig måte og stilles til rådighet på en upartisk måte sammen med relevante metadata og 
forklaringer.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/628 25.6.2009

Indikatorer

Statistikkene presenteres i en form som letter riktig fortolkning og relevante sammenligninger.

Spredning skjer ved hjelp av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi og eventuelt i tradisjonell trykt 
form.

Skreddersydde analyser stilles til rådighet og offentliggjøres når det er mulig.

Det kan gis tilgang til mikrodata for forskningsformål. Slik tilgang er underlagt strenge regler.

Metadata dokumenteres i henhold til standardiserte metadatasystemer.

Brukerne holdes informert om anvendte metoder i forbindelse med statistiske framgangsmåter og om kvaliteten på 
statistiske produkter i forhold til ESSs kvalitetskriterier.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 
1995 om harmoniserte konsumprisindeksar(1), særleg artikkel 4 
tredje leddet og artikkel 5 nr. 3,

med tilvising til fråsegna frå Den europeiske sentralbanken(2), 
som krevst i medhald av artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 2494/95, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Harmoniserte konsumprisindeksar (HKPI-ar) er 
harmoniserte inflasjonstal som Kommisjonen og Den 
europeiske sentralbanken krev for å kunne utføre 
oppgåvene sine i medhald av artikkel 121 i EF-traktaten. 
HKPI-ane er utforma på ein slik måte at det skal verte 
enklare å gjennomføre internasjonale jamføringar av 
inflasjonen i konsumprisane. Dei tener som viktige 
indikatorar for forvaltinga av pengepolitikken.

2) I medhald av artikkel 5 nr. 1 bokstav a) i forordning 
(EF) nr. 2494/95 skal det i etappe I av dei tiltaka som 
er naudsynte for å nå fram til konsumprisindeksar 
som kan jamførast, utarbeidast eit førebels sett med 
konsumprisindeksar.

3) I medhald av artikkel 5 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 2494/95 skal den harmoniserte konsumprinsindeksen 
(HKPI) i etappe II gjelde frå og med indeksen for januar 
1997, og den felles referanseperioden for indeksen skal 
vere året 1996.

4) Forordning (EF) nr. 2494/95 hindrar likevel ikkje at 
HKPI-ar kan ajourførast på grunnlag av ein annan felles 
referanseperiode for indeksane.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 274 av 20.10.2005, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 35.

(1) TEF L 257 av 27.10.1995, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) Fråsegn gjeven 4. oktober 2005 (TEU C 254 av 14.10.2005).

5) Som følgje av tilmeldinga av ti nye medlemsstatar 
i 2004 viser nokre delindeksar under HKPI, som er 
underlagde systemet for klassifikasjon av individuelt 
konsum etter føremål og tilpassa behova i samband 
med HKPI-ar (COICOP/HKPI), slik det er fastsett i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/96 av 9. september 
1996 om innledende gjennomføringstiltak for 
rådsforordning (EF) nr. 2494/95 om harmoniserte 
konsumprisindeksar(3), til ulike referanseperiodar for 
indeksen. HKPI-ane bør likevel utarbeidast på grunnlag 
av felles referanseperiodar, for såleis å sikre at dei kan 
jamførast i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) 
nr. 2494/95.

6) Ajourføringa av felles referanseperiodar for indeksen 
vil kunne gjere HKPI-ane meir aktuelle i samsvar med 
artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95.

7) Det vert rekna som god praksis å ajourføre 
referanseperioden for indeksen når det vert gjort større 
revisjonar av indeksane, anten når det gjeld postar, 
geografisk dekning eller begge delar.

8) Det må innførast reglar for felles referanseperiodar 
for delindeksar under COICOP/HKPI som er vortne 
integrerte i HKPI til ulike tidspunkt, for såleis å sikre at 
dei HKPI-ane som vert utarbeidde, stettar dei jamførings- 
og aktualitetskrava som er fastsette i artikkel 4 og 
artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2494/95.

9) I denne samanhengen er det naudsynt å klargjere og 
harmonisere terminologien, for såleis å forenkle og 
einsrette den praktiske gjennomføringa når det gjeld 
referanseperiodar for HKPI-ar. Dessutan er det naudsynt 
å endre kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96 av 
20. november 1996 om harmoniserte konsumprisindekser: 
oversending og formidling av delindekser under 
HKPI(4).

10) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar 
med fråsegna frå det Utvalet for statistikkprogrammet 
som vart oppnemnt ved rådsavgjerd 89/382/EØF, 
Euratom(5) —

(3) TEF L 229 av 10.9.1996, s. 3. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1749/1999 (TEF L 214 av 13.8.1999, s. 1).

(4) TEF L 296 av 21.11.1996, s. 8. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1920/2001 (TEF L 261 av 29.9.2001, s. 46).

(5) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1708/2005 

av 19. oktober 2005

om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til den felles 
referanseperioden for den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av forordning (EF) nr. 2214/96(*)

2009/EØS/34/34
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

Føremålet med denne forordninga er å innføre felles reglar for 
fastsetjing av visse referanseperiodar for indeksar, for såleis å 
sikre at det vert utarbeidd harmoniserte konsumprisindeksar 
(HKPI-ar) som er pålitelege og aktuelle.

Artikkel 2

Definisjonar

Ved utarbeidinga av HKPI-ar skal det nyttast tre typar felles 
referanse- eller basisperiodar som kan veljast uavhengig av 
kvarandre:

a) «Referanseperioden for veging» slik det er definert i 
artikkel 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97(1).

b) «Referanseperioden for prisar» er perioden då dei gjeldande 
prisendringane vert målte, og då prisane vert nytta som 
nemnarar ved utrekninga av indeksane. Perioden viser 
til dei prisane som vert nytta for å vurdere mengdene i 
vegingane i HKPI.

c) «Referanseperioden for indeksen» er perioden då indeksen 
er fastsett til 100 indekspoeng.

Artikkel 3

Gjennomføringstiltak

1. Den felles referanseperioden for HKPI skal vere 
2005 = 100.

2. Når det er føremålstenleg, skal dei fullstendige 
tidsseriane for alle HKPI-ane og delindeksane under HKPI 
omjusterast til ein annan felles referanseperiode for indeksen. 

(1) TEF L 340 av 11.12.1997, s. 24.

Ved ajourføringar skal dei fullstendige tidsseriane for alle 
HKPI-ane og delindeksane under HKPI omjusterast til den 
felles referanseperioden for indeksen. Omjusteringa til den 
nye referanseperioden for indeksen får verknad saman med 
indeksen for januar i det etterfølgjande kalenderåret.

3. Kommisjonen (Eurostat) kan ajourføre referanseperioden 
for indeksen etter samråd med Utvalet for statistikkprogrammet, 
som vart oppnemnt ved avgjerd 89/382/EØF, Euratom.

4. Dersom det finst fleire delindeksar i COICOP/HKPI som 
skal integrerast i HKPI, skal desse knytast til i desember på 
nivået 100 indekspoeng, og få verknad saman med indeksen 
for den etterfølgjande januar månad.

Artikkel 4

Endring

I forordning (EF) nr. 2214/96 skal artikkel 4 lyde:

«Artikkel 4

Formidling av delindekser

Kommisjonen (Eurostat) skal formidle delindekser under 
HKPI-er for kategoriene oppført i vedlegg 1 til denne 
forordning på grunnlag av en felles referanseperiode for 
indekser.»

Artikkel 5

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

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

Utferda i Brussel, 19. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen

_____________

(1) TEF L 340 av 11.12.1997, s. 24.
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 
av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og 
arbeidskraftkostnader(1), særlig artikkel 11 nr. ii) og iii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 av 27. 
juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og 
arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og 
oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader(2) 
er det i samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 
530/1999 fastsatt gjennomføringsregler for definisjonen 
og inndelingen av de opplysningene som skal gis, og det 
hensiktsmessige tekniske formatet for oversending av 
resultatene.

2) Arbeidskraftkostnadsundersøkelsen for referanseåret 2000 
var den første undersøkelsen som ble utført på grunnlag 
av forordning (EF) nr. 1726/1999. Erfaringen fra denne 
undersøkelsen har vist at det er nødvendig å forbedre 
bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1726/1999 for å få 
til en harmonisering med de tilsvarende bestemmelsene 
i kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 av 
8. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 22.10.2005, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 35.

(1) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 28.

 (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn 
og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og 
oversending av opplysningar om lønsstrukturen(3), og 
for at sammenhengen mellom dataene fra de forskjellige 
undersøkelsene om lønn og arbeidskraftkostnader som 
gjennomføres hvert annet år, skal kunne forbedres.

3) Forordning (EF) nr. 1726/1999 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedleggene til forordning (EF) nr. 1726/1999 erstattes av 
teksten i vedleggene til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EFT L 229 av 9.9.2000, s. 3.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1737/2005

av 21. oktober 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1726/1999 med hensyn til definisjon og oversending av opplysninger om 
arbeidskraftkostnader(*)

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
______________

2009/EØS/34/35
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VEDLEGG I

LISTE OVER VARIABLER

Statistikk over strukturen i arbeidskraftkostnader

Tabell A — Nasjonale data

Tabell B — Nasjonale data etter foretakets størrelseskategori

Tabell C — Regionale data

For variablene nedenfor skal det gis opplysninger om enten bare tabell A eller alle tre. Obligatorisk innsending av data 
er markert med «o» og valgfritt med «v». 

Oversendingskodene for de forskjellige kategoriene av kvalitative variabler eller størrelseskategorier for kvantitative 
variabler er fastsatt i et dokument som er utarbeidet av Eurostat.

Variabel Bare A A-C(1)

A.  Antall lønnstakere

A.1 Samlet antall lønnstakere o

A.11 Heltidsansatte (unntatt lærlinger) o

A.12  Deltidsansatte (unntatt lærlinger) o

A.121 Deltidsansatte omregnet til heltidsekvivalenter (unntatt lærlinger) o

A.13  Lærlinger o

A.131  Lærlinger omregnet til heltidsekvivalenter o

B. Antall faktisk utførte timeverk

B.1  Samlet antall faktisk utførte timeverk o

B.11  Antall timeverk faktisk utført av heltidsansatte (unntatt lærlinger) o

B.12  Antall timeverk faktisk utført av deltidsansatte (unntatt lærlinger) o

B.13  Antall timeverk faktisk utført av lærlinger o

C.  Antall betalte timeverk

C.1  Samlet antall betalte timeverk o

C.11  Antall betalte timeverk for heltidsansatte (unntatt lærlinger) o

C.12  Antall betalte timeverk for deltidsansatte (unntatt lærlinger) o

C.13  Antall betalte timeverk for lærlinger o

D.  Arbeidskraftkostnader (se inndeling i figur 1 nedenfor)

D.1  Lønnskostnader o

D.11  Lønn (se inndeling i figur 2 nedenfor) o

D.111  Lønn (unntatt lærlinger) o

D.1111  Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser o

D.11111  Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser utbetalt i hver 
lønnsperiode

o

D.11112  Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser ikke utbetalt i hver 
lønnsperiode(2)

o

D.1112  Innbetalinger til lønnstakernes spareordninger o
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Variabel Bare A A-C(1)

D.1113  Betaling for fraværsdager o

D.1114  Naturallønn o

D.11141  Foretakets produkter (valgfritt) v

D.11142  Tjenesteboliger(3) (valgfritt) v

D.11143  Firmabiler (valgfritt) v

D.11144  Aksjeopsjoner og aksjekjøpsordninger (valgfritt) v

D.11145  Annet (valgfritt) v

D.112  Lønn til lærlinger o

D.12  Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier (se inndeling i figur 3 
nedenfor)

o

D.121  Arbeidsgivernes faktiske trygde- og pensjonspremier (unntatt 
lærlinger)

o

D.1211  Lovfestede trygde- og pensjonspremier o

D.1212  Kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige trygde- og 
pensjonspremier

o

D.122  Arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier (unntatt 
lærlinger)

o

D.1221  Garantert lønn ved sykdom (valgfritt) v

D.1222  Arbeidsgivernes beregnede premier til trygd, pensjon og 
helsetjenester (valgfritt)

v

D.1223  Betaling til lønnstakere som forlater foretaket (valgfritt) v

D.1224  Arbeidsgivernes andre beregnede trygde- og pensjonspremier 
(valgfritt)

v

D.123  Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier for lærlinger o

D.2  Kostnader til yrkesrettet opplæring o

D.3  Andre utgifter betalt av arbeidsgiveren o

D.4  Skatter og avgifter o

D.5  Tilskudd mottatt av arbeidsgiveren o

E.  Opplysninger om enheter

E.1  Lokale enheter i alt o

E.2  Lokale enheter, utvalg o

(1) Tabell C gjelder bare for stater i NUTS 1-regioner.
(2) Unntatt innbetalinger til lønnstakernes spareordninger.
(3) Med fradrag for flyttetilskudd.

Medlemsstatene kan velge om de vil registrere mer detaljerte data for følgende variabler (oversendes Eurostat bare på 
forespørsel):

A.11 Heltidsansatte

A.12 Deltidsansatte

D.11112 Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser ikke utbetalt i hver lønnsperiode

D.1113 Betaling for fraværsdager

D.1211 Lovfestede trygde- og pensjonspremier

D.1212 Kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige trygde- og pensjonspremier

D.1223 Betaling til lønnstakere som forlater foretaket
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Figur 1

Arbeidskraftkostnader og deres hovedkomponenter

Figur 2

Inndeling av komponenten «Lønn» (D.11)
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Figur3

Inndeling av komponenten «Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier» (D.12)
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VEDLEGG II

DEFINISJONER AV VARIABLER

A. ANTALL LØNNSTAKERE

Lønnstakere er alle personer som uansett nasjonalitet eller varighet av arbeidsforhold i staten har en direkte 
arbeidsavtale med foretaket eller den lokale enheten (uansett om avtalen er formell eller uformell) og som mottar 
et vederlag, uten hensyn til hva slags arbeid som utføres, antall utførte timeverk (heltid eller deltid) og avtalens 
varighet (begrenset eller ubegrenset). Vederlaget til lønnstakere kan utbetales som lønn, herunder bonuser, betaling 
for akkord- og skiftarbeid, tilskudd, honorarer, drikkepenger, provisjon og naturallønn.

Denne definisjonen av lønnstakere omfatter arbeidere og funksjonærer, samt ledere i privat og offentlig sektor 
innenfor økonomisk virksomhet som hører inn under næringshovedområde C-K og M-O i NACE Rev. 1.1 i foretak 
med minst 10 lønnstakere(1).

Listen nedenfor gir eksempler på hvilke lønnstakere som omfattes:

salgsrepresentanter forutsatt at de står på lønningslisten og mottar en eller annen form for vederlag i tillegg — 
til eventuell provisjon,

— lønnede arbeidende eiere,

lærlinger,— 

studenter og praktikanter (kontorelever, sykepleierstudenter, forsknings- og undervisningsassistenter, — 
turnuskandidater osv.) som har inngått en formell avtale og således bidrar til enhetens produksjonsprosess 
mot vederlag,

vikarer eller midlertidig ansatte (f.eks. kontorpersonale) som er rekruttert, ansatt og mottar vederlag av — 
arbeidsformidlingskontorer for å arbeide andre steder, ofte midlertidig(2), sesong- og løsarbeidere, dersom de 
har en formell eller uformell avtale med foretaket eller den lokale enheten og en arbeidstid som er fastsatt på 
forhånd,

lønnstakere som det påløp lønnskostnader for i referanseåret, men som midlertidig ikke var i arbeid som følge — 
av sykdom eller skade, helligdager eller ferie, streik eller lockout, utdannings-, fødsels- eller omsorgspermisjon, 
redusert økonomisk aktivitet, innstilling av arbeid på grunn av dårlig vær, tekniske problemer, mangel på 
materialer, drivstoff eller elektrisitet, eller annet midlertidig fravær med eller uten tillatelse,

personer som arbeider i utlandet dersom de fortsatt mottar vederlag fra den statistiske enheten,— 

hjemmearbeidende(— 3), herunder hjemmearbeidere, telependlere, dersom det foreligger en eksplisitt avtale om 
at slike arbeidere mottar vederlag på grunnlag av det arbeidet som utføres, dvs. den mengden arbeid som har 
bidratt til en produksjonsprosess.

Følgende kategorier omfattes ikke:

salgsrepresentanter og andre personer som utelukkende mottar vederlag i form av honorar eller provisjon, som — 
ikke står på lønningslisten, eller som er selvstendige,

eiere, direktører eller ledere som utelukkende mottar vederlag i form av en andel av utbyttet,— 

arbeidende familiemedlemmer som ikke er lønnstakere (jf. definisjonen ovenfor), i foretaket eller den lokale — 
enheten,

selvstendig næringsdrivende uten ansatte,— 

frivillige arbeidstakere som ikke mottar lønn (f.eks. personer som vanligvis arbeider for ideelle organisasjoner — 
som veldedighetsorganisasjoner).

Referanse ENS 95: 11.12-11.14

(1) Det er valgfritt å sende inn data om næringshovedområde L i NACE Rev.1.1. Det samme gjelder for lønnstakere i foretak med 
under 10 lønnstakere. Koder for oversending av økonomiske virksomheter i NACE Rev. 1.1, staten eller regionen i samsvar med 
gjeldende NUTS-klassifisering og størrelseskategoriene på foretakene er fastsatt i et dokument som er utarbeidet av Eurostat.

(2) For å unngå dobbelttelling må antall timeverk utført av personer ansatt av arbeidsformidlingskontorer, tas med i det aktuelle 
arbeidsformidlingskontorets NACE-kategori (NACE Rev.1.1, 74.50) og ikke i NACE-kategorien til det foretaket de faktisk arbeider 
for.

(3) En hjemmearbeidende person er en person som godtar å arbeide for et bestemt foretak eller å levere en gitt mengde varer eller 
tjenester til et bestemt foretak på grunnlag av en forutgående kontrakt eller avtale med dette foretaket, men som har sin arbeidsplass 
utenfor foretaket (ENS 95: 11.13(g)). Antall timeverk faktisk utført av hjemmearbeidende kan beregnes.
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A.1 Samlet antall lønnstakere

 Denne variabelen omfatter heltidsansatte (A.11), deltidsansatte (A.12) og lærlinger (A.13).

 Referanse SBS: kode 16130 (antall lønnstakere)

A.11 Heltidsansatte (unntatt lærlinger)

 Dette omfatter lønnstakere (unntatt lærlinger) hvis vanlige arbeidstid er den samme som den kollektivt 
avtalte eller normale arbeidstiden i foretaket eller den lokale enheten, selv om avtalen deres er av mindre 
enn ett års varighet. ntall lønnstakere som skal angis, er gjennomsnittlig antall heltidsansatte per måned 
som arbeider i den innberettende enheten i referanseåret.

A.12 Deltidsansatte (unntatt lærlinger)

 Dette omfatter lønnstakere (unntatt lærlinger) hvis vanlige arbeidstid er mindre enn den kollektivt avtalte 
eller normale arbeidstiden i foretaket eller den lokale enheten, enten det er per dag, uke eller måned 
(halvdag, trekvart tid, fire femdels tid osv.).

 Antall lønnstakere som skal angis, er gjennomsnittlig antall deltidsansatte per måned som arbeider i den 
innberettende enheten i referanseåret.

A.121  Deltidsansatte omregnet til heltidsekvivalenter

 Denne omregningen skal foretas enten direkte av foretaket eller den lokale enheten som spørres, eller 
av innsamlingskontoret/det nasjonale statistikkontoret, på grunnlag av den normale arbeidstiden til 
heltidsansatte i foretaket eller den lokale enheten, etter den metoden de betrakter som mest hensiktsmessig. 
Antall lønnstakere som skal angis, er gjennomsnittlig antall deltidsansatte per måned (omregnet til 
heltidsekvivalenter) som arbeider i den innberettende enheten i referanseåret.

 Referanse ENS 95: 11.32-11.34

A.13 Lærlinger

 Dette omfatter alle lønnstakere, heltidsansatte eller deltidsansatte, som ennå ikke deltar fullt ut i 
produksjonsprosessen, og som arbeider enten i henhold til en lærlingekontrakt eller i en situasjon der 
yrkesrettet opplæring er viktigere enn produktivitet. ntall lærlinger som skal angis, er gjennomsnittlig 
antall lærlinger per måned som arbeider i den innberettende enheten i referanseåret.

A.131 Deltidslærlinger omregnet til heltidsekvivalenter

 Denne omregningen skal foretas enten direkte av foretaket eller den lokale enheten som spørres, 
eller av innsamlingskontoret/det nasjonale statistikkontoret etter den metoden de betrakter som 
mest hensiktsmessig. Timer som medgår til opplæring, enten i foretaket/på den lokale enheten eller 
på utdanningsinstitusjoner, skal utelates. Antall lærlinger som skal angis, er gjennomsnittlig antall 
deltidslærlinger per måned (omregnet til heltidsekvivalenter) som arbeider i den innberettende enheten i 
referanseåret(1).

Referanse ENS 95: 11.32-11.34; SBS: kode 16140 (A.11 + A.121 + A.131 samsvarer med SBS-
variabelen «antall lønnstakere i heltidsekvivalenter»)

B. ANTALL FAKTISK UTFØRTE TIMEVERK

Statistikken omfatter det samlede antall timeverk utført av alle lønnstakere i løpet av året. Det samlede antall faktisk 
utførte timeverk (B.1) registreres separat for heltidsansatte (B.11), deltidsansatte (B.12) og lærlinger (B.13).

Antall faktisk utførte timeverk defineres som summen av all tid som medgår direkte og i form av binæring for å 
produsere varer og tjenester.

Faktisk utførte timeverk omfatter:

timeverk som er utført innenfor normal arbeidstid,— 

betalt overtid, dvs. utførte timeverk utover normalarbeidstid uten hensyn til timelønnssatsen (dvs. én — 
arbeidstime til dobbel sats regnes som én time),

ubetalt overtid(— 2),

tid som er medgått til forberedelse til arbeid, klargjøring, vedlikehold, reparasjoner og rengjøring av verktøy og — 
maskiner, skriving av kvitteringer og fakturaer, samt utarbeiding av arbeidsskjemaer og rapporter osv.,

(1) Gjennomsnittlig ukentlig (eller daglig) antall lønnstakere i referanseåret kan oversendes dersom det er å foretrekke. Et gjennomsnitt 
utregnet på grunnlag av kvartalstall for lønnstakere, kan også godtas.

(2) Ubetalte timeverk som inngår i «antall faktisk utførte timeverk», må ofte beregnes, f.eks. på grunnlag av undersøkelser i 
husholdningene.
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tid som er tilbrakt på arbeidsstedet uten at det er utført arbeid, f.eks. på grunn av maskinstans, ulykker eller — 
tilfeldig mangel på arbeid, men som det betales for i henhold til arbeidsavtalen,

korte hvileperioder på arbeidsplassen, medregnet te- og kaffepauser,— 

timer som er medgått til opplæring enten i foretaket/på den lokale enheten eller på utdanningsinstitusjoner — 
(gjelder ikke for lærlinger).

Antall faktisk utførte timeverk omfatter ikke:

timeverk som det er betalt for, men som ikke er utført, f.eks. betalt ferie, offentlige helligdager, fravær pga. — 
sykdom, fødselspermisjon osv.,

ikke utførte timeverk som det ikke er betalt for, f.eks. i forbindelse med sykdom, svangerskap osv.,— 

ikke utførte timeverk (betalt eller ubetalt) i forbindelse med særlig fravær til legeundersøkelser, — 
ekteskapsinngåelse, begravelser, flytting, som følge av ulykke osv.,

pauser for hovedmåltider (dvs. ikke korte hvilepauser eller kaffepauser),— 

ikke utførte timeverk (betalt eller ubetalt) i forbindelse med delvis arbeidsløshet, arbeidskonflikter, lockout — 
osv.,

tid som lønnstaker har brukt til reise mellom hjem og arbeidssted,— 

opplæringstimer for lærlinger enten i foretaket/på den lokale enheten eller på utdanningsinstitusjoner.— 

Referanse ENS 95: 11.26-11.29; SBS: kode 16150 (antall timeverk utført av lønnstakere)

C. ANTALL BETALTE TIMEVERK

Denne variabelen dekker det samlede antall betalte timeverk i løpet av året. Det samlede antall betalte timeverk 
(C.1) registreres separat for heltidsansatte (C.11), deltidsansatte (C.12) og lærlinger (C.13).

Det årlige antall betalte timeverk defineres som:

normalarbeidstid og overtid som det er betalt for i løpet av året,— 

all arbeidstid som lønnstakeren ble betalt redusert sats for, selv om differansen ble oppveid av utbetalinger — 
fra trygdekontor,

timeverk som i referanseperioden ikke er utført, men som det likevel er betalt for (årlig ferie, fravær pga. — 
sykdom, offentlige helligdager og annen tid som det er betalt for, herunder til legeundersøkelser, fødsler, 
ekteskapsinngåelse, begravelser, flytting osv.).

Beregning av årlig antall faktisk utførte timeverk og årlig antall betalte timeverk

Disse beregningene skal foretas enten direkte av foretakene eller de lokale enhetene som spørres, eller av 
innsamlingskontorene/de nasjonale statistikkontorene etter den metoden de betrakter som mest hensiktsmessig. 
Følgende modeller viser hvordan faktisk utførte timeverk og betalte timeverk kan beregnes ved å benytte 
tilgjengelige opplysninger.

Årlig antall timeverk faktisk utført av heltidsansatte (B.11)

Det antas at det foreligger opplysninger for følgende variabler:

(A.11)  Gjennomsnittlig månedlig antall heltidsansatte

a) Gjennomsnittlig årlig normalarbeidstid i henhold til ansettelsesavtalen for en heltidsansatt, unntatt overtid 
og pauser for hovedmåltid.

b) Gjennomsnittlig årlig overtid (både betalt og ubetalt) for en heltidsansatt.

c) Gjennomsnittlig daglig antall timeverk i henhold til ansettelsesavtalen pluss antall overtidstimeverk utført 
av en heltidsansatt, unntatt pauser for hovedmåltid.

d) Gjennomsnittlig årlig antall feriedager per heltidsansatt som innvilges av arbeidsgiver.

e) Gjennomsnittlig årlig antall offentlige helligdager per heltidsansatt.

f) Gjennomsnittlig årlig antall dager med sykefravær og fødselspermisjon per heltidsansatt.
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g) Gjennomsnittlig årlig antall dager med delvis arbeidsløshet og arbeidskonflikter per heltidsansatt.

h) Gjennomsnittlig årlig antall øvrige dager da det ikke utføres arbeid per heltidsansatt (f.eks. i forbindelse 
med særlig fravær til legeundersøkelser, fødsler, ekteskapsinngåelse, begravelser, flytting, som følge av 
en ulykke osv.).

Det samlede årlige antall utførte timeverk for heltidsansatte (før korrigering for dager det ikke er utført timeverk 
for) er (A.11) × (a+b). Ved å trekke fra samlet årlig antall faktisk ikke utførte timeverk, definert som (A.11) × c × 
(d + e + f + g + h), får man (B.11), dvs. samlet årlig antall timeverk faktisk utført av heltidsansatte:

(B.11) = (A.11) × [(a+b) – c (d + e + f + g + h)].

Årlig antall timeverk faktisk utført av deltidsansatte (B.12) og lærlinger (B.13)

Lignende modeller kan benyttes for å beregne timeverk utført av deltidsansatte og lærlinger.

Årlig antall betalte timeverk for heltidsansatte (C.11)

Dersom det foreligger opplysninger for følgende variabler:

(A.11) Gjennomsnittlig månedlig antall heltidsansatte

(a1) Gjennomsnittlig årlig antall betalte timeverk i henhold til arbeidsavtalen for en heltidsansatt, unntatt 
overtid og pauser for hovedmåltid.

(b1) Gjennomsnittlig årlig betalt overtid for en heltidsansatt.

Samlet årlig antall betalte timeverk for heltidsansatte kan således uttrykkes ved ligningen

(C.11) = (A.11) × (a1 + b1).

Årlig antall betalte timeverk for deltidsansatte (C.12) og lærlinger (C.13)

Lignende modeller kan benyttes for å beregne betalte timeverk for deltidsansatte og lærlinger.

D. ARBEIDSKRAFTKOSTNADER

Med arbeidskraftkostnader menes de samlede utgiftene som arbeidsgiverne har i forbindelse med sysselsetting av 
arbeidskraft, et begrep som er tatt i bruk på fellesskapsplan og som i hovedsak er i samsvar med den internasjonale 
definisjonen til den internasjonale konferanse av arbeidslivsstatistikere (Genève, 1966). Arbeidskraftkostnader 
omfatter lønnskostnader, med kontantlønn og naturallønn og arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier (D.1), 
kostnader ved yrkesrettet opplæring (D.2), andre utgifter (D.3), skatter og avgifter i forbindelse med sysselsetting 
som betraktes som arbeidskraftkostnader (D.4), fratrukket eventuelle tilskudd som mottas (D.5). Kostnadene for 
personer som er ansatt i arbeidsformidlingskontorer, skal inkluderes i næringen til byrået som sysselsetter dem 
(NACE Rev. 1.1, 74.50), og ikke i næringen til det foretaket som de faktisk arbeider for.

Figur 1 til 3 i vedlegg I viser inndelingen av samlede arbeidskraftkostnader etter komponenter.

D.1  Lønnskostnader

Lønnskostnader er definert som det samlede vederlaget, i kontanter eller naturalytelser, som en arbeidsgiver skal 
betale til en lønnstaker for arbeid utført av sistnevnte i referanseperioden. De inndeles i:

lønn (D.11), hovedsakelig lønn (unntatt lærlinger) (D.111) og lønn til lærlinger (D.112),— 

arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier (D.12), hovedsakelig arbeidsgivernes faktiske trygde- og — 
pensjonspremier (unntatt lærlinger) (D.121), arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier (unntatt 
lærlinger) (D.122) og arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier for lærlinger (D.123).

Referanse ENS 95: 4.02 (kode D.1), SBS: kode 13310 (personalkostnader)

D.11  Lønn

Lønn omfatter bonuser, betaling for akkord- og skiftarbeid, tilskudd, honorarer, drikkepenger, provisjon og 
naturallønn. Lønn registreres i den perioden arbeidet utføres. Bonuser og andre ekstraordinære utbetalinger (13. 
månedslønn, etterbetalinger osv.) registreres imidlertid på det tidspunktet da de skal utbetales.

Figur 2 i vedlegg I viser en fullstendig inndeling av lønn etter komponenter.

Referanse ENS 95: 4.03-4.07 og 4.12 a) (kode D.11); SBS: kode 13320 (lønn)
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D.111  Lønn (unntatt lærlinger)

D.1111  Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser

Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser omfatter verdien av alle trygde- og pensjonspremier, inntektsskatt osv. 
som lønnstakeren skal betale, selv om disse faktisk trekkes av arbeidsgiveren og betales direkte til trygdeordninger, 
skattemyndigheter osv. på vegne av lønnstakeren.

En bonus er en form for belønning eller anerkjennelse fra arbeidsgiverens side. Når en lønnstaker mottar en bonus, 
foreligger det ingen forventninger eller forutsetninger om at bonusen vil bli brukt til å dekke en bestemt utgift. 
Beløpet og tidspunktet for betaling av bonus kan overlates til arbeidsgiver å vurdere eller er fastsatt i avtaler som 
er inngått på det enkelte arbeidssted.

En godtgjørelse er en rett til ytelse fra arbeidsgiver til lønnstaker for å dekke en bestemt utgift som ikke er knyttet 
til arbeidet, og som er påløpt for lønnstaker. Godtgjørelsen er ofte fastsatt i avtaler inngått på arbeidsstedet og 
utbetales vanligvis når retten til ytelsen oppstår.

D.11111 Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser utbetalt i hver lønnsperiode

Dette er vederlag i form av kontantutbetalinger som betales regelmessig i hver lønnsperiode i løpet av året. For 
de fleste lønnstakere er lønnsperioden en uke eller en måned. Betalinger som mottas sjeldnere (hver måned ved 
regelmessige betalinger hver uke, hvert kvartal, hvert halvår, hvert år) eller ekstraordinært, skal ikke tas med her. 
Innbetalinger til lønnstakernes spareordninger tas heller ikke med her, men under D.1112.

Denne variabelen dekker først og fremst:

grunnlønn,— 

direkte vederlag beregnet på grunnlag av utført arbeidstid, resultat eller akkord og utbetalt til lønnstakerne for — 
utførte timeverk,

vederlag og tilleggsbetaling for overtid, nattarbeid, arbeid på søndag og offentlige helligdager, og skiftarbeid,— 

bonuser og godtgjørelser utbetalt regelmessig i hver lønnsperiode, f.eks.:— 

— bonuser knyttet til arbeidsplassen for støy, risiko, vanskelig arbeid, skiftarbeid eller kontinuerlig arbeid, 
nattarbeid og arbeid på søndag og offentlige helligdager,

— bonuser knyttet til individuell prestasjon, bonuser for resultat, produksjon, produktivitet, ansvar, flid, 
punktlighet, ansiennitet; kvalifikasjoner og spesialkunnskap.

Det gis ytterligere eksempler på lønnsposter som skal tas med i tillegget til vedlegg II.

Variabel D.11111 dekker bruttobeløp før fradrag for skatt og avgifter og trygde- og pensjonspremier som 
lønnstakere skal betale.

D.11112 Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser ikke utbetalt i hver lønnsperiode

All betaling til lønnstakere som ikke betales regelmessig (ukentlig eller månedlig) i hver lønnsperiode. Dette 
omfatter bonuser og godtgjørelser som utbetales til faste perioder (f.eks. hver måned når de regelmessige 
betalingene er ukentlige, eller hvert kvartal, hvert halvår eller en gang i året), og bonuser knyttet til individuell 
eller kollektiv prestasjon. Særlig sluttvederlag til lønnstakere er tatt med her, forutsatt at slik betaling ikke knyttes 
til en kollektiv avtale. Dersom det ikke foreligger opplysninger om en mulig tilknytning til en kollektiv avtale, eller 
dersom det er kjent at det foreligger en slik tilknytning, tas særlig sluttvederlag ikke med her, men hører inn under 
D.1223. Innbetalinger til lønnstakeres spareordninger tas heller ikke med her, men under D.1112.

Eksempler på lønnsposter som hører inn under D. 11112, er oppført i tillegget til vedlegg II.

Variabel D.11112 dekker bruttobeløp før fradrag for skatt og avgifter og trygde- og pensjonspremier som 
lønnstakere skal betale.

D.1112 Innbetalinger til lønnstakernes spareordninger

Denne variabelen dekker beløp innbetalt til lønnstakernes spareordninger (f.eks. bedriftsspareordninger).

Referanse ENS 95: 4.03 i)
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D.1113 Betaling for fraværsdager

Vederlag for lovfestede, avtalefestede eller frivillig innvilgede fridager og offentlige helligdager eller andre 
fraværsdager med lønn. Det gis eksempler i tillegget til vedlegg II.

D.1114 Naturallønn

Denne variabelen dekker en beregning av verdien av alle varer og tjenester som lønnstakerne har til rådighet 
gjennom foretaket eller den lokale enheten. Den omfatter foretakets produkter, tjenesteboliger, firmabiler, 
aksjeopsjoner og aksjekjøpsordninger. Dersom det foreligger opplysninger om inntektsskatt på naturallønn, kan 
disse benyttes som tilnærming.

I tillegget til vedlegg II gis det eksempler på naturallønn.

Referanse ENS 95: 4.04, 4.05, 4.06 (kode D.11)

D.11141 Foretakets produkter

De leveres gratis til privat bruk eller selges til personalet til under kostpris for foretaket. Eksempler er mat og 
drikke (unntatt utgifter til kantiner og matkuponger), kull, gass, elektrisitet, fyringsolje, oppvarming, fottøy og klær 
(unntatt arbeidsklær), personlige datamaskiner osv.

Nettopris til foretaket registreres, dvs. kostnaden ved at produktene blir levert gratis, eller differansen mellom 
kostnaden og prisen som produktene selges for til personalet. Overgangsgodtgjørelser eller naturalytelser som ikke 
benyttes, registreres også.

D.11142 Tjenesteboliger

Denne variabelen dekker foretakets utgifter til å bistå lønnstakere med boliger, herunder: utgifter til boliger som 
eies av foretaket (utgifter til vedlikehold og forvaltning av boliger, og skatter, avgifter og forsikring knyttet til slike 
boliger) og lån til redusert rente til personalets bygging eller kjøp av boliger (differansen mellom markedsrente 
og renten som gis), godtgjørelser og tilskudd som gis til lønnstakere i forbindelse med bolig og bosetting, men 
unntatt flyttetilskudd.

D.11143 Firmabiler

Firmabiler, eller kostnaden for foretaket ved firmabiler som leveres til lønnstakere til privat bruk. Det omfatter 
netto driftsutgifter som foretaket dekker (årlig leasingkostnad og rentebetaling — avskrivning, forsikring, 
vedlikehold, reparasjoner og parkering). Det omfatter ikke kapitalutgiftene ved å kjøpe kjøretøyer eller eventuell 
inntekt fra videresalg.

Anslag bør beregnes ut fra opplysninger som er tilgjengelige i foretakene, f.eks. registre over firmabilparken, 
vurdering av gjennomsnittskostnaden per kjøretøy og anslag over andelen som kan tilskrives lønnstakerens private 
bruk av kjøretøyet.

D.11144 Aksjeopsjoner og aksjekjøpsordninger

Denne valgfrie variabelen dekker alle former for naturalytelser som kan betegnes som aksjebasert vederlag. 
Aksjeopsjoner, aksjekjøpsordninger og andre egenkapitalinstrumenter som vil kunne bli utviklet i framtiden, hører 
inn under denne kategorien. Et typisk kjennetegn ved slike instrumenter er at de gjøres opp i egenkapital, dvs. at det 
overføres egenkapitalinstrumenter fra foretaket eller den lokale enheten til lønnstakeren. De formene for vederlag 
som dekkes av D11144, er identiske med dem som er omhandlet under «Aksjebaserte betalingstransaksjoner 
som gjøres opp i egenkapital» i den internasjonale standarden for finansiell rapportering IFRS 2 «Aksjebasert 
betaling».

Aksjekjøpsordninger går normalt ut på at et foretak overdrar sine aksjer til lønnstakere. Overdragelsen finner 
sted umiddelbart (tildelingstidspunktet) og baserer seg på en pris som ligger under dagens markedspris 
(innløsningskurs). Kostnaden for foretaket svarer til det samlede antall aksjer multiplisert med differansen mellom 
markedspris og innløsningskurs.

Ved aksjeopsjonsordninger får lønnstakerne vanligvis retten til å kjøpe aksjer i sine foretak til en gunstig allerede 
fastsatt (på tildelingstidspunktet) innløsningskurs på et bestemt tidspunkt i framtiden (opptjeningstidspunktet). 
Lønnstakerne vil benytte seg av denne retten bare dersom markedsprisen på eller etter opptjeningstidspunktet 
ligger over innløsningskursen. Kostnaden for foretaket svarer igjen til det samlede antall aksjer multiplisert 
med differansen mellom markedsprisen og innløsningskursen. Kostnader både i forbindelse med statistikk over 
arbeidskraftkostnader og innen regnskap belastes og fordeles over opptjeningsperioden, som er tidsrommet mellom 
tildelingstidspunktet og opptjeningstidspunktet. Disse verdiene er usikre i opptjeningsperioden og må derfor 
anslås.
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En skjønnsmessig beregning av variabelen D.11144 i referanseåret kan oppnås ved å følge retningslinjene i 
«Aksjebasert betaling» i den internasjonale standarden for finansiell rapportering IFRS 2. Dersom det ikke 
foreligger en slik beregning, kan det benyttes verdier i samsvar med regnskapsstandarder eller medlemsstatenes 
skatte- og avgiftsregler, forutsatt at de dekker egenkapitalinstrumentene under D.11144 og referanseperioden for 
arbeidskraftkostnadsundersøkelsen.

Innbetalinger som foretas for å etablere et eget fond for at lønnstakere skal få kjøpe aksjer i foretaket, selv om de 
ikke har umiddelbar tilgang til slike eiendeler, må reduseres med det beløpet for eventuelt skattefritak som måtte 
gjelde for dem. Aksjebasert vederlag med kontantoppgjør som f.eks. utbytterettigheter, er ikke tatt med i variabel 
D.11144, men i D.11112.

D.11145 Annet

Dette omfatter særlig indirekte ytelser som belastes arbeidsgiveren:

kantiner og matkuponger,— 

kultur-, sports- og fritidsanlegg og -tjenester,— 

barnehager,— 

personalbutikker,— 

transportkostnader for reiser mellom hjem og vanlig arbeidssted,— 

innbetalinger til fagforeningsfond og utgifter ved bedriftsråd.— 

Alle slike utgifter omfatter små reparasjoner og regelmessig vedlikehold av egne bygninger og anlegg som benyttes 
i forbindelse med sosiale og kulturelle aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Lønn som foretaket betaler direkte til 
medarbeidere som er sysselsatt med disse tjenestene eller anleggene, registreres ikke under variabel D.11145.

D.112 Lønn til lærlinger

Se D.11.

D.12 Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier

Denne variabelen dekker et beløp som er lik verdien av trygde- og pensjonspremiene som skal betales av 
arbeidsgiverne for å sikre lønnstakernes rett til stønad. Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier kan være enten 
faktiske eller beregnede.

Figur 3 i vedlegg I viser en fullstendig inndeling av arbeidsgiverens trygde- og pensjonspremier etter 
komponenter.

Referanse ENS 95: 4.08 (kode D.12), SBS: kode 13330 (kostnader til trygd)

D.121 Arbeidsgivernes faktiske trygde- og pensjonspremier (unntatt for lærlinger) 

De omfatter utbetalinger foretatt av arbeidsgiverne for sine lønnstakere til forsikringsgivere (trygdeforvaltninger 
og privatfinansierte ordninger som for eksempel yrkesbaserte pensjonsordninger). Disse utbetalingene omfatter 
lovfestede, kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige bidrag med hensyn til forsikring mot sosiale risikoer. 
Arbeidsgivernes faktiske trygde- og pensjonspremier registreres i den perioden arbeidet utføres.

Eksempler gis i tillegget til vedlegg II.

Referanse ENS 95: 4.09 (kode D.121) og 4.12 b)

D.1211 Lovfestede trygde- og pensjonspremier

Dette er alle premier som skal betales av arbeidsgiveren til trygdeinstitusjoner og som er gjort obligatoriske i 
henhold til lov. Beløpene for slike premier skal registreres netto, uten eventuelle tilskudd. De omfatter:

premier til forsikringsordninger for alderspensjon, sykdom, svangerskap og fødsel, og uførhet,— 

lovfestede premier til forsikringsordninger for arbeidsløshet,— 

lovfestede premier til forsikringsordninger for arbeidsulykker og yrkessykdommer,— 

lovfestede premier til barnetrygdordninger,— 

alle andre lovfestede premier som ikke er nevnt andre steder.— 
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D.1212 Kollektivt avtalte, avtalefestede og frivillige trygde- og pensjonspremier som  arbeidsgiveren 
skal betale 

Dette er alle premier som arbeidsgiveren betaler til trygdeordninger i tillegg til dem som er obligatoriske i henhold 
til loven. Det skal tas hensyn til eventuelle skattefritak som måtte gjelde. De omfatter:

supplerende pensjonsordninger, yrkesbaserte pensjonsordninger (kollektive forsikringer, uavhengige — 
pensjonsfond, bokførte reserver eller avsetninger og alle andre utgifter beregnet på å finansiere supplerende 
pensjonsordninger),

supplerende sykeforsikringsordninger,— 

supplerende forsikringsordninger for arbeidsløshet,— 

alle andre ikke-obligatoriske supplerende trygdeordninger som ikke er nevnt andre steder.— 

D.122 Arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier (unntatt lærlinger) 

Det er behov for opplysninger om arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier for å få en komplett 
oversikt over arbeidskraftkostnader på det tidspunktet arbeidet utføres. De utgjør motverdien til de faktisk utbetalte 
ikke-fondsbaserte sosiale ytelsene.

Ikke-fondsbaserte sosiale ytelser betales direkte av arbeidsgiverne til lønnstakerne, tidligere lønnstakere og andre 
berettigede personer uten å involvere trygdeforvaltning, forsikringsforetak eller et uavhengig pensjonsfond, og 
uten å opprette et særlig fond eller en atskilt reserve for formålet. I stedet betaler arbeidsgivere som administrerer 
ikke-fondsbaserte ordninger, ytelsene av egne midler. Det forhold at visse sosiale ytelser betales direkte av 
arbeidsgiverne og ikke gjennom trygdeforvaltninger eller andre forsikringsgivere, reduserer ikke på noen måte 
deres karakter av sosiale ytelser. D.122 kan være særlig relevant når arbeidsgiveren er en ikke-markedsprodusent 
(offentlig forvaltning).

Beløpet under post D.122 fastsettes på grunnlag av arbeidsgivernes framtidige forpliktelser til å betale sosiale 
ytelser. Aktuarmessige vurderinger er det beste grunnlaget for å beregne D.122 for arbeidsgivere som administrerer 
ikke-fondsbaserte trygdeordninger. Andre beregningsmetoder skal benyttes dersom det ikke foreligger slike 
aktuarmessige vurderinger. Noen stater benytter for eksempel faktisk utbetalte ikke-fondsbaserte sosiale ytelser, 
fratrukket eventuelle trygde- og pensjonspremier betalt av lønnstakerne, som et beregningsgrunnlag for D.122.

Variabel D.122 dekker særlig arbeidsgiveres beregnede premier til trygd, pensjon og helsetjenester. Den dekker 
også motverdien av den lønnen som arbeidsgivere midlertidig fortsetter å betale ved sykdom, svangerskap og 
fødsel, arbeidsskader, uførhet, oppsigelse osv., forutsatt at beløpet kan skilles ut.

Eksempler gis i tillegget til vedlegg II.

Referanse ENS 95: 4.10 (kode D.122) og 4.12 c)

D.1221 Garantert lønn ved sykdom

Denne variabelen dekker beløp som arbeidsgiveren betaler direkte til lønnstakere for å opprettholde lønn ved 
sykdom, svangerskap og fødsel eller arbeidsulykke for å kompensere for tapt inntekt, fratrukket eventuelle 
refusjoner som utbetales fra trygdeinstitusjoner.

D.1222 Arbeidsgivernes beregnede premier til trygd, pensjon og helsetjenester

Denne komponenten av D.122 dekker beregnede betalinger til ikke-fondsbaserte pensjons- og helsetjenesteordninger, 
særlig innen offentlig forvaltning. I enkelte europeiske stater administrerer arbeidsgivere i offentlig forvaltning 
ikke-fondsbaserte pensjonsordninger for alle lønnstakere eller for bestemte grupper (offentlige tjenestemenn). 
I slike tilfeller oppretter ikke arbeidsgiver et særlig reservefond eller akkumulerer eiendeler for å kunne betale 
framtidige pensjoner. For disse lønnstakerne skal det tas hensyn til arbeidsgivernes beregnede betalinger til 
pensjons- og helsetjenesteordninger.

D.1223 Betaling til lønnstakere som forlater foretaket

Denne komponenten svarer til beløp som faktisk betales til avskjedigede arbeidstakere (sluttvederlag og 
godtgjørelse i stedet for oppsigelse), dersom disse utbetalingene er knyttet til kollektive avtaler, eller dersom slik 
tilknytning er ukjent. Utbetalinger som ikke er knyttet til en kollektiv avtale, er omfattet av D.11112.

Beløp som utbetales til lønnstakere ved pensjonering, f.eks. som en del av deres pensjonsrettigheter, skal ikke 
medregnes i D.1223.
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D.1224 Andre beregnede trygde- og pensjonspremier

Denne posten dekker alle andre beregnede trygde- og pensjonspremier som betales av arbeidsgiver og som 
ikke er nevnt andre steder, f.eks. studietilskudd til lønnstakere og deres familier eller garantert lønn ved delvis 
arbeidsløshet. Sistnevnte er definert som direkte utbetalinger fra arbeidsgiver til lønnstaker for å opprettholde lønn 
ved delvis arbeidsløshet, fratrukket refusjoner som lønnstaker får utbetalt fra trygdeinstitusjoner.

D.123 Arbeidsgivernes trygde- og pensjonspremier for lærlinger

Denne variabelen er summen av faktisk betalte bidrag og eventuelle beregnede bidrag til lærlinger. Eventuelle 
beregnede trygde- og pensjonspremier for lærlinger er som regel beskjedne.

Referanse ENS 95: 4.09 (kode D.121) 4.10 (kode D.122) og 4.12 b)

D.2 Kostnader til yrkesrettet opplæring betalt av arbeidsgiveren

Disse omfatter: utgifter til anlegg og tjenester i forbindelse med yrkesrettet opplæring (også for lærlinger, men 
ikke lønnen deres), små reparasjoner og vedlikehold av bygninger og anlegg, unntatt personalkostnader; utgifter 
til deltaking på kurs; honorarer til eksterne lærere; utgifter til undervisningsutstyr og verktøy til opplæring; beløp 
som foretaket betaler til institusjoner for yrkesrettet opplæring osv. Tilskudd knyttet til yrkesrettet opplæring 
trekkes fra.

Referanse ENS 95: Produktinnsats

D.3 Andre utgifter betalt av arbeidsgiveren

Dette omfatter særlig:

kostnader ved å skaffe arbeidskraft (dette er beløp som betales til ansettelsesbyråer, utgifter til stillingsannonser — 
i pressen, reiseutgifter som betales til søkere som er innkalt til intervju, bosettingstilskudd som betales til 
nyansatte osv. Det omfatter ikke løpende administrasjonsutgifter (kontorutgifter, lønn osv.),

arbeidsklær som arbeidsgiveren stiller til rådighet.— 

Det gis eksempler i tillegget til vedlegg II.

Referanse ENS 95: Produktinnsats

D.4 Skatter og avgifter betalt av arbeidsgiveren

Denne variabelen dekker alle skatter og avgifter basert på lønninger eller på sysselsetting. Dette er skatter og 
avgifter som betraktes som arbeidskraftkostnader.

Variabel D4 dekker også straffeskatt som i noen europeiske stater pålegges arbeidsgivere som har for få 
handikappede lønnstakere, og lignende skatter og avgifter eller honorarer.

Referanse ENS 95: 4.23 c) (kode D.29)

D.5 Tilskudd mottatt av arbeidsgiveren

Dette er alle beløp som mottas i form av tilskudd av generell art som skal dekke deler av eller hele kostnaden ved 
direkte vederlag, men som ikke er ment å dekke kostnader til trygd eller ved yrkesrettet opplæring. De omfatter 
ikke refusjoner som trygdeinstitusjoner eller supplerende forsikringsfond betaler til arbeidsgiveren.

Referanse ENS 95: 4.37 a) (kode D.39)

____________
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Tillegg til vedlegg II

Eksempler på klassifisering av visse arbeidskraftkostnader

D.11111 Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser utbetalt i hver lønnsperiode

(se også ENS 95, 4.03 (a-c, e, g, k), kode D.11)

Betalinger som hører inn under variabel D.11111 om arbeidskraftkostnader, har følgende kjennetegn:

De omfatter: overføringer av kontanter fra en arbeidsgiver til en lønnstaker.

De omfatter ikke:

— ekstraordinære betalinger eller mindre hyppige betalinger enn de regelmessige utbetalingene av vederlag (som 
hører inn under D.11112),

— betaling i naturalier (hører inn under D.1114),

— innbetalinger til lønnstakernes spareordninger (hører inn under D.1112),

— betalinger for å dekke en bestemt arbeidsfri periode (hører inn under D.1113, eller ved sykdom, inn under 
D.1221).

De kan omfatte:

— bonuser utbetalt for farlig arbeid eller skiftarbeid,

— ukentlige eller månedlige betalinger avhengig av normal lønnsperiode,

— betalinger som gjenspeiler prestasjonen til én eller flere lønnstakere.

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.11111

Post Beskrivelse

Utenlandstillegg/leve kostnadstillegg Betaling til lønnstakere som arbeider utenfor sin vanlige hjemstat eller 
bostedsstat eller utenfor vanlig hjemsted, for å dekke differansen i 
levekostnader

Husstandstillegg Tilskudd til boligutgifter

Betaling for tilstedeværelse eller tilkalling Betaling til lønnstakere som må være tilgjengelige for å kunne arbeide 
utenom normalarbeidstid

Tillegg for risiko og farer Bonuser utbetalt til lønnstakere med arbeid som medfører særlig risiko, 
f.eks. håndtering av farlige kjemikalier

Godtgjørelse ved reduksjon i arbeidstiden Ekstra betaling (ikke garantert) til lønnstakere for å kompensere helt 
eller delvis for reduksjon i normalarbeidstiden. (Garanterte betalinger 
hører inn under D.1224)

Salgsprovisjoner Bonuser knyttet til antall solgte produkter

Overtidsbetaling Bonus for arbeid utover normalarbeidstid

Godtgjørelse for å bli i foretaket Regelmessig betaling for å oppmuntre eller forplikte lønnstakere til å 
bli hos arbeidsgiver

Akkordlønn Bonus som avhenger av det antall produkter lønnstakeren framstiller, 
f.eks. antall produserte klesplagg

Betaling for skiftarbeid Bonus for arbeid utført utenom normal arbeidstid, f.eks. nattarbeid
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D.11112 Direkte vederlag, bonuser og godtgjørelser ikke utbetalt i hver lønnsperiode

(se også ENS 95, 4.03 (f, h, j), kode D.11)

Betalinger som hører inn under variabel D.11112 om arbeidskraftkostnader, har følgende kjennetegn:

De omfatter: overføringer av kontanter fra en arbeidsgiver til en lønnstaker.

De omfatter ikke:

betalinger utført i hver lønnsperiode (hører eventuelt inn under D.11111),— 

betaling i naturalier (hører inn under D.1114),— 

innbetalinger til lønnstakernes spareordninger (hører inn under D.1112),— 

betalinger for å dekke en bestemt arbeidsfri periode (hører inn under D.1113, eller ved sykdom, D.1221).— 

De kan omfatte:

en godtgjørelse for bestemte kostnader eller utgifter,— 

betalinger som gjenspeiler prestasjonen til én eller flere lønnstakere,— 

en obligatorisk betaling i henhold til arbeidsavtalen eller den kollektive avtalen,— 

en skjønnsmessig betaling,— 

en betaling som legges på varierende eller faste tidspunkter i løpet av året.— 

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.11112

Post Beskrivelse

Tillegg for særlig lang ansiennitet Utbetales én gang når lønnstakeren har arbeidet et bestemt antall år for 
arbeidsgiveren

Sluttvederlag eller bonus ved pensjonering Betaling ved fratredelse eller pensjonering, uten tilknytning til 
pensjonsrettigheter, når disse utbetalingene ikke er knyttet til en 
kollektiv avtale. (I motsatt fall, eller dersom det ikke foreligger 
opplysninger om en mulig tilknytning til en kollektiv avtale, hører disse 
betalingene inn under D.1223)

Gyllent håndtrykk Særlig utbetaling til lønnstakere som forlater foretaket når slik utbetaling 
ikke er knyttet til en kollektiv avtale. (I motsatt fall, eller dersom det 
ikke foreligger opplysninger om en mulig tilknytning, hører særlig 
sluttvederlag inn under D.1223)

Tiltredelsesbonus Engangsutbetaling til nyansatt ved tiltredelse

Etterbetalinger Betalinger som utgjør økninger i det direkte vederlaget med 
tilbakevirkende kraft

Fusjonsbonus Engangsutbetaling til lønnstakere som følge av en fusjon

Belønning Særlig utbetaling som arbeidsgiver tildeler én eller flere lønnstakere 
som har utmerket seg særskilt
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Produktivitets bonus/belønning for å oppnå 
prestasjonsmål

Utbetalinger som avhenger av at én eller flere lønnstakere oppfyller 
fastsatte mål, f.eks. i forbindelse med salg, kundeservice eller 
budsjetter

Særlig høytidsbonus Utbetales i forbindelse med visse høytider, f.eks. julen

Deling av overskudd og utbytterettigheter Kontantutbetaling avhengig av foretakets overskudd. Utbytterettigheter 
er en form for overskuddsdeling der en lønnstaker innrømmes rett til 
en framtidig kontantutbetaling på grunnlag av økningen i foretakets 
aksjekurs fra et bestemt nivå over et bestemt tidsrom. Utbytterettigheter 
skal evalueres og gjøres opp på tidspunktet for kontantutbetalingen, 
uansett hva de var verdt på tildelingstidspunktet og uansett hvor lang 
opptjeningsperioden har vært.

Kvartalsbonus Utbetales hvert kvartal på grunnlag av arbeidsgivers overskudd eller 
resultater (det antas at lønnsperioden ikke er hvert kvartal)

13. eller 14. månedslønn Årlige ekstrautbetalinger

Årlig bonus Utbetales én gang per år og avhenger av arbeidsgiverens overskudd og 
resultater

D.1113 Betaling for fraværsdager

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.11113

Post Beskrivelse

Feriepenger Utbetalinger til lønnstakere for å dekke fraværsdager som følge av ferie 
eller nasjonale og lokale helligdager. (Arbeidsgivers utbetalinger for 
å dekke lønnstakeres fravær ved sykdom eller svangerskap og fødsel 
regnes som arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier og hører inn under 
D.1221)

Særlig fravær Utbetalinger til lønnstakere for å dekke fraværsdager i forbindelse 
med særlige private forhold som f.eks. ekteskapsinngåelse, dødsfall 
i familien, deltaking i fagforeningsarbeid, verneplikt eller innkalling 
til meddomsrett. (Arbeidsgivers utbetalinger for å dekke lønnstakeres 
fravær ved sykdom eller svangerskap og fødsel, regnes som arbeidsgivers 
trygde- og pensjonspremier og hører inn under D.1221)

D.1114 Naturallønn med komponenter

(se ENS 95, 4.04, 4.05, 4.06 (kode D.11))

Eksempler: Lønn som hører inn under variabel D.1114

Post Beskrivelse Ytterligere 
inndeling

Rabatter på produkter Arbeidsgiver selger produkter til lønnstakere til 
nedsatt pris. Naturalinntekten er lik differansen 
mellom markedspris og nedsatt pris

D.11141

Gratis eller subsidiert bolig Arbeidsgiver betaler alle eller en del av lønnstakernes 
boligkostnader. Også her vises naturalinntekten ved å 
sammenligne med markedsprisen

D.11142

Bruk av firmabil Arbeidsgiver betaler driftskostnadene til firmabil som 
stilles til rådighet for lønnstaker både i arbeidet og til 
privat bruk (naturalinntekten er verdien av å bruke 
bilen privat)

D.11143
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Gratis eller subsidiert drivstoff Arbeidsgiver dekker alle eller deler av lønnstakers 
private drivstoff ved bruk av firmabil. Naturalinntekten 
er lik kontantverdien av denne fordelen

D.11143

Aksjekjøps ordninger Aksjebaserte betalinger i naturalier der lønnstakerne 
blir tildelt aksjer som en del av lønnspakken. 
Lønnstakeren får umiddelbart overdratt aksjene til 
under markedspris (utbytterettigheter er en aksjebasert 
godtgjørelse som gjøres opp i kontanter og hører inn 
under D.11112)

D.11144

Aksje opsjoner Aksjebaserte betalinger i naturalier der lønnstakerne 
blir tildelt aksjer som en del av lønnspakken. 
Lønnstakeren får rett til å kjøpe aksjer til en allerede 
fastsatt innløsningskurs på et bestemt tidspunkt i 
framtiden (utbytterettigheter er en aksjebasert 
godtgjørelse som gjøres opp i kontanter og hører inn 
under D.11112)

D.11144

Gratis eller subsidiert parkering på 
arbeids plassen

Arbeidsgiver stiller parkeringsplass til rådighet 
for lønnstakerne, gratis eller til nedsatt pris. 
Naturalinntekten i naturalia er lik kontantverdien av 
denne fordelen

D.11145

Gratis eller subsidiert bruk av 
mobiltelefon

Arbeidsgiver stiller en mobiltelefon til rådighet til 
bruk i arbeidet og privat, og betaler alle tilhørende 
utgifter. Naturalinntekten er lik kontantverdien av 
denne fordelen

D.11145

Gratis eller subsidiert transport til og fra 
arbeids plassen

Lønnstakernes transportutgifter til og fra arbeidsplassen 
blir delvis eller fullt refundert. Naturalinntekten er 
som ovenfor lik kontantverdien

D.11145

Gratis eller subsidierte måltider Arbeidsgiver tilbyr lønnstaker måltider, gratis eller 
til nedsatt pris. Naturalinntekten er som ovenfor lik 
kontantverdien

D.11145

D.121 Arbeidsgivernes faktiske trygde- og pensjonspremier

(se ENS 95: 4.08 (kode D.121) og 4.12 b))

Eksempler: Betalinger som hører inn under D.121

Post Beskrivelse Ytterligere 
inndeling

Arbeidsgivernes betaling til en 
uføreforsikrings ordning

Regelmessige fondsbaserte innbetalinger fra 
arbeidsgiver til forsikringsordningen

D.1211

Arbeidsgivernes lovfestede innbetalinger 
til pensjonskasser

Arbeidsgiveren betaler i ansettelsesperioden et 
bidrag til en pensjonsordning som administreres av 
en trygdeforvaltning, et forsikringsforetak eller en 
selvstendig pensjonskasse

D.1211

Ekstra bidrag fra arbeidsgiver til 
pensjonskasser

Arbeidsgiver betaler et ekstra bidrag til lønnstakerens 
pensjonsordning

D.1212
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D.122: Arbeidsgivernes beregnede trygde- og pensjonspremier

(se ENS 95, 4.10 (kode D.122) og 4.12 c))

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.122

Post Beskrivelse
Ytterligere 
inndeling

Utbetalinger under fødselspermisjon Arbeidsgiver betaler direkte til lønnstaker som 
kompensasjon for tapt inntekt under fødselspermisjon 

D.1221

Arbeidsgivernes beregnede trygde- og 
pensjonspremier til tjenestemannspensjon

Arbeidsgiver betaler ikke inn til en pensjonsordning 
i det tidsrommet personen er ansatt. Arbeidsgiver 
utbetaler pensjon senere av egne midler

D.1222

Innbetalinger til førtidspensjonsordninger 
for deltidsansatte

Arbeidsgivers tilleggsinnbetaling til 
førtidspensjonsordninger for deltidsansatte

D.1222

Sluttvederlag i henhold til kollektiv avtale Arbeidsgiver betaler direkte til lønnstakere som 
forlater foretaket

D.1223

Studietilskudd Arbeidsgiver dekker noen eller alle utgifter ved ikke-
yrkesrettet opplæring utenfor foretaket

D.1224

Utbetaling i forbindelse med 
ekteskapsinngåelse eller fødsel

Utbetaling til lønnstaker etter begivenheten D.1224

Gratis eller subsidiert skolegang Lønnstakers utgifter til barnas skolegang dekkes helt 
eller delvis

D.1224

Godtgjørelse ved reduksjon i arbeidstiden Garantert betaling til lønnstakere for å kompensere 
helt eller delvis for reduksjon i normalarbeidstiden. 
(Tilleggsbetalinger som gjennomføres i hver 
lønnsperiode, hører inn under D.11111)

D.1224

D.2: Kostnader til yrkesrettet opplæring som betales av arbeidsgiveren

(se ENS 95; produktinnsats)

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.2

Post Beskrivelse

Honorarer til eksterne lærere og 
instruktører

Kostnader til yrkesrettet opplæring for lønnstakere, f.eks. i form av 
interne seminarer (eventuelle tilskudd hører inn under D.5 og skal ikke 
tas med)

Utgifter til undervisningsutstyr Kostnader til yrkesrettet opplæring, f.eks. i form av Intranett-baserte 
kurs utviklet av spesialiserte selskaper (eventuelle tilskudd hører inn 
under D.5 og skal ikke tas med)

D.3: Andre utgifter betalt av arbeidsgiveren

(se ENS 95; produktinnsats)

Eksempler: Betalinger som hører inn under variabel D.3

Post Beskrivelse

Klesgodtgjørelse Utbetales for yrker der det kreves særlige klær, f.eks. vernetøy eller til 
representasjon, men godtgjørelsen er ikke beregnet på privat bruk

Rekrutteringskostnader Kostnader til ansettelsesbyråer eller stillingsannonser

Bosettingstilskudd ved tiltredelse eller 
flyttetilskudd

Betales når lønnstaker er nødt til å skifte bosted
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VEDLEGG III

OVERSENDING AV DATA MED INNDELING ETTER ØKONOMISK VIRKSOMHET, FORETAKETS 
STØRRELSESKATEGORI OG STAT ELLER REGION

Det skal leveres tre filer som tilsvarer tabell A, B og C:

Tabell A inneholder nasjonale data (én post per økonomisk virksomhet på nivåene for næringshovedområde og — 
næring i NACE Rev. 1.1)

Tabell B inneholder nasjonale data etter størrelseskategori (én post per økonomisk virksomhet på nivåene for — 
næringshovedområde og næring i NACE Rev. 1.1 for hver størrelseskategori)

Tabell C inneholder regionale data på NUTS 1-nivå (én post per økonomisk virksomhet på nivåene for — 
næringshovedområde og næring i NACE Rev. 1.1 for hver region)

Tabell C er ikke obligatorisk for de statene der NUTS 1 samsvarer med det nasjonale nivået. For noen av variablene 
oppført i vedlegg I, er bare tabell A obligatorisk. Disse variablene er angitt i vedlegg I.

Identifisering av en post

Postene ordnes i en identifiseringsrekkefølge som inneholder:

året for undersøkelsen,— 

tabelltypen,— 

land- eller regionkoden,— 

økonomisk virksomhet og— 

størrelseskategorien.— 

Oversendingskodene for

de økonomiske virksomhetene i NACE Rev. 1.1,— 

foretakenes størrelseskategorier og— 

statene eller regionene— 

er fastsatt i et dokument som er utarbeidet av Eurostat.

Fortrolighetsmarkør

Hver post som oversendes for tabell A, B og C, består av oppblåste data, f.eks. ved beregninger av populasjon. Når det 
er strengt påkrevd, kan enkeltstående poster markeres som «fortrolig». Det kan forekomme brudd på fortroligheten i 
tabell A, B eller C dersom antall foretak eller lokale enheter i populasjonen er svært lavt i en enkelt post for en bestemt 
økonomisk virksomhet, størrelseskategori eller region. Det er innlysende at risikoen øker dersom den enkelte post 
omhandler én eller to store enheter. På samme måte kan risikoen for brudd på fortroligheten være større for tabell B eller 
C ettersom de inndeles ytterligere i henholdsvis størrelseskategori og region. To koder skal benyttes for å identifisere 
fortrolige poster:

«1»: dersom dataene i en enkelt post i tabell A, B eller C er fortrolige(1),

« »: dersom dataene ikke er fortrolige, settes det inn et mellomrom « » (ikke en null eller en tankestrek «–»).

(1) Når en enkelt post er markert som fortrolig, treffer Eurostat nødvendige tiltak for å sikre at de oversendte dataene for tabell A, B 
og C beholder sin fortrolighet.
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Variabler

Variablene som skal oppgis, er definert i vedlegg I. Tallene skal angis uten mellomrom, punktum eller komma (13967 
er f.eks. korrekt, mens 13 967, 13.967 eller 13,967 er ukorrekt).

Manglende variabler eller variabler med nullverdi kodes etter følgende regler:

«NA» dersom det ikke foreligger data om variabelen (selv om den faktisk eksisterer og er større enn null).

«OPT» dersom variabelen er valgfri og ikke utfylt.

«0» for nullverdier eller for variabler som ikke finnes i den aktuelle staten.

Variablene for antall lønnstakere, arbeidstid og antall statistiske enheter, skal uttrykkes i absolutte tall, dvs. ved å angi 
hele tall (ikke tall med desimaler, tiere, tusendeler, millioner osv.).

Variabler for utgifter uttrykkes i det aktuelle landets nasjonale valuta. Land i euroområdet uttrykker tallene i euro. De 
enhetene som benyttes i hvert enkelt land, skal være de samme for alle variabler og skal uttrykkes i absolutte tall, dvs. 
ved å angi hele faktiske tall (ikke tall med desimaler, tiere, tusendeler, millioner osv.).

Oversending

Medlemsstatene skal i elektronisk formats, oversende til Kommisjonen (Eurostat) de dataene og metadataene som 
kreves i denne forordning, i samsvar med en utvekslingsstandard foreslått av Eurostat. Eurostat vil gjøre tilgjengelig 
detaljert dokumentasjon om godkjente standarder og gi retningslinjer for hvordan standardene skal gjennomføres i 
samsvar med kravene i denne forordning.

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 
av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og 
arbeidskraftkostnader(1), særlig artikkel 11 nr. ii) og iii), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 av 
8. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning 
(EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn 
og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og 
oversending av opplysningar om lønsstrukturen(2) er 
det fastsatt tiltak for gjennomføring av definisjonen 
og inndelingen av de opplysningene som skal gis, og 
det hensiktsmessige tekniske formatet for oversending 
av resultatene i samsvar med i artikkel 11 i forordning 
(EF) nr. 530/1999.

2) Undersøkelsen om lønnsstrukturer for referanseåret 2002 
var den første undersøkelsen som ble gjennomført på 
grunnlag av forordning (EF) nr. 1916/2000. Erfaringene 
fra denne undersøkelsen har vist at det er behov for å 
forbedre bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1916/2000 
for å harmonisere dem med de tilsvarende bestemmelsene  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 22.10.2005, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 71/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 35.

(1) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 229 av 9.9.2000, s. 3.

 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 av 
27. juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning 
(EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn 
og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og 
oversending av opplysninger om arbeidskraftkostnader(3), 
og for å forbedre sammenhengen mellom dataene fra de 
ulike undersøkelsene om lønn og arbeidskraftkostnader 
hvert annet år.

3) Forordning (EF) nr. 1916/2000 bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedleggene til forordning (EF) nr. 1916/2000 erstattes med 
teksten i vedleggene til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende

(3) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 28.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1738/2005

av 21. oktober 2005

om endring av forordning (EF) nr. 1916/2000 med hensyn til definisjon og oversending av  
opplysninger om lønnsstrukturen(*)

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

Utferdiget i Brussel, 21. oktober 2005.

 For Kommisjonen
 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
_______________

2009/EØS/34/36
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VEDLEGG I

LISTE OVER VARIABLER

1. Opplysninger om den lokale enheten som lønnstakerne i utvalget hører inn under

1.1. Den lokale enhetens geografiske plassering (NUTS-1)

1.2. Størrelsen på foretaket som den lokale enheten tilhører

1.3. Den lokale enhetens viktigste økonomiske virksomhet (NACE Rev. 1.1.)

1.4. Økonomisk og finansiell kontrollform

1.5. Tariffavtaler

1.6. Samlet antall lønnstakere i den lokale enheten i referansemåneden (valgfritt)

1.7. Den lokale enhetens tilknytning til en foretaksgruppe (valgfritt)

2. Opplysninger om hver lønnstaker i utvalget for referansemåneden

2.1. Kjønn

2.2. Alder

2.3. Yrke (ISCO-88 (COM))

2.4. Lederstilling eller stilling med personalansvar (valgfritt)

2.5. Høyeste fullførte utdanning og opplæring (ISCED 97)

2.6. Ansiennitet i foretaket

2.7. Arbeidstidsordning (heltid eller deltid)

2.7.1. Andel av den normale arbeidstiden til heltidsansatte

2.8. Type arbeidsavtale

2.9. Statsborgerskap (valgfritt)

3. Opplysninger om arbeidsperioder for hver lønnstaker i utvalget

3.1. Antall uker i referanseåret som brutto årslønn gjelder for

3.2. Antall timeverk betalt i referansemåneden

3.2.1. Antall overtidstimer betalt i referansemåneden

3.3. Antall fridager per år

3.4. Andre betalte fraværsdager per år (valgfritt)

4. Opplysninger om lønn for hver lønnstaker i utvalget (se også figuren nedenfor)

4.1. Brutto årslønn i referanseåret

4.1.1. Årlige bonuser og godtgjøringer som ikke utbetales i hver lønnsperiode

4.1.2. Årlige betalinger i naturalier (valgfritt)

4.2. Bruttolønn i referansemåneden

4.2.1. Lønn for overtidsarbeid



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/654 25.6.2009

4.2.2. Særlige utbetalinger for skiftarbeid

4.2.3. Lovfestede trygde- og pensjonspremier og skatter som arbeidsgiveren betaler inn på vegne av lønnstakeren 
(valgfritt)

4.2.3.1. Lovfestede trygde- og pensjonspremier (valgfritt)

4.2.3.2. Skatter (valgfritt)

4.3. Gjennomsnittlig brutto timelønn i referansemåneden

5. Vekter

5.1. Vekt for den lokale enheten

5.2. Vekt for lønnstakere

Medlemsstatene kan velge å registrere mer detaljerte opplysninger om kategoriene i variabel 2.8. De kan også registrere 
data for følgende komponenter i variabel 3.4.: Antall dager med sykefravær per år og Antall dager med opplæring per 
år (overføring til Eurostat bare på forespørsel).

Variabler for lønn i undersøkelsen om lønnsstruktur

_______________
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VEDLEGG II

DEFINISJON AV VARIABLER

1. Opplysninger om den lokale enheten som lønnstakerne i utvalget hører inn  under

 Statistikker over lønnsstrukturen skal utarbeides på grunnlag av lokale enheter og  foretak som 
fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 696/93(1), og skal gi opplysninger  om lønnstakere i foretak med 
minst ti lønnstakere, som er klassifisert etter  størrelse og hovedvirksomhet. Det er valgfritt å gi opplysninger 
om lønnstakere i  foretak med færre enn ti lønnstakere. Statistikkene skal omfatte all virksomhet  
som er definert i næringshovedområde C-K og M-O i standarden for  næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (heretter kalt «NACE Rev.  1.1») i foretak med minst ti lønnstakere(2).

1.1. Den statistiske enhetens geografiske plassering (NUTS-1)

 Regionen som den lokale enheten ligger i, klassifiseres i samsvar med  nomenklaturen for de 
regionale statistiske enhetene (NUTS, nivå 1).

 Innberetningskodene for de ulike kategoriene i NUTS vil framgå av et gjennomføringsdokument som skal 
distribueres av Eurostat.

1.2. Størrelsen på foretaket som den lokale enheten tilhører

 Foretakets størrelse målt ut fra antallet lønnstakere klassifiseres etter følgende størrelsesklasser: 1-9, 
10-49, 50-249, 250-499, 500-999 og 1 000 eller flere lønnstakere. Det er valgfritt å gi opplysninger om 
størrelsesklassen 1-9.

 Innberetningskodene for størrelsesklassene som er angitt ovenfor, vil framgå av et gjennomføringsdokument 
som skal distribueres av Eurostat.

1.3. Den lokale enhetens viktigste økonomiske virksomhet (NACE Rev. 1.1)

 Den lokale enhetens viktigste økonomiske virksomhet klassifiseres etter det tosifrede nivået i NACE Rev. 1.1 
(næring).

 Innberetningskodene for de ulike kategoriene i NACE vil framgå av et gjennomføringsdokument som skal 
distribueres av Eurostat.

1.4. Økonomisk og finansiell kontrollform i foretaket

 I denne variabelen skjelnes det bare mellom kategoriene «offentlig kontroll» og «privat kontroll». Med 
offentlig kontroll menes den dominerende innflytelsen som offentlige myndigheter direkte eller indirekte kan 
utøve i forhold til foretaket i kraft av sitt eierskap, gjennom sin finansielle deltaking eller gjennom reglene som 
styrer virksomheten. Dominerende innflytelse (eller kontroll) antas å foreligge når de offentlige myndighetene 
direkte eller indirekte:

eier majoriteten av foretakets tegnede kapital (> 50 %), eller– 

kontrollerer mer enn halvparten av de stemmene som er knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller kan – 
utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan.

 Privat kontroll defineres på tilsvarende måte. Likt fordelt offentlig og privat eierskap (50/50 «delt kontroll») 
forekommer svært sjelden i praksis. Slike tilfeller vil derfor ikke bli kodet særskilt, og dersom de forekommer, 
bør de klassifiseres under «privat kontroll».

 Innberetningskodene for de to kategoriene i variabel 1.4 vil framgå av et gjennomføringsdokument som skal 
distribueres av Eurostat.

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003.
(2) Næringshovedområde L i NACE Rev. 1.1 kan medregnes. Lønnstakere i foretak med færre enn ti lønnstakere kan også 

medregnes.
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1.5. Tariffavtaler

 Tariffavtaler som omfatter de fleste av lønnstakerne i den statistiske enheten, kan deles inn i nedenstående 
kategorier. Dersom det ikke finnes noen tariffavtale, skal det også angis. Kategoriene er som følger:

en landsdekkende avtale eller en avtale mellom flere fagforeninger som omfatter lønnstakere fra mer enn – 
én bransje, og som vanligvis er underskrevet av et eller flere fagforbund og av en eller flere nasjonale 
arbeidsgiverorganisasjoner,

en bransjeavtale som fastsetter arbeidsvilkårene for alle eller de fleste arbeids- og lønnstakerne innenfor – 
en viss bransje eller økonomisk sektor,

en avtale for visse bransjer i visse regioner,– 

en avtale som er inngått av et foretak eller en arbeidsgiver, og som bare omfatter de lønnstakerne som har – 
den samme arbeidsgiveren, uten hensyn til foretakets størrelse. Avtalen kan være utformet slik at den bare 
omfatter visse lokale enheter eller grupper i foretaket,

en avtale som bare gjelder for lønnstakerne i én lokal enhet,– 

enhver annen avtaletype som ikke er nevnt ovenfor,– 

det finnes ikke noen tariffavtale.– 

 Svaret «ja» bør gis dersom flere enn 50 % av lønnstakerne i den lokale enheten er omfattet. Flere kategorier 
kan velges samtidig.

 I stedet for å spørre enheten om hvilken type tariffavtale som finnes, er det mulig å spørre enheten om hvilke 
tariffregler den anvender, og deretter fastslå type tariffavtale på grunnlag av svarene.

 Innberetningskodene for de ulike kategoriene i variabel 1.5 som er oppført ovenfor, vil framgå av et 
gjennomføringsdokument som skal distribueres av Eurostat.

1.6. Antall lønnstakere i den lokale enheten (valgfritt)

 Denne variabelen angir det samlede antallet lønnstakere i referansemåneden (f.eks. per 1. eller 31. oktober) og 
omfatter alle lønnstakere, herunder lærlinger, lønnede praktikanter og studenter.

1.7. Den lokale enhetens tilknytning til en foretaksgruppe (valgfritt)

 Denne variabelen («ja»/«nei») angir om en lokal enhet tilhører en foretaksgruppe. Innberetningskodene for de 
to kategoriene framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av Eurostat.

 Foretaksgruppen er en statistisk enhet definert ved forordning (EØF) nr. 696/93. Foretaksgruppen skal 
bestemmes på verdensplan. I de fleste tilfeller tilhører den lokale enheten et foretak som ikke kontrolleres av en 
nasjonal eller utenlandsk gruppe. Dersom lokale enheter tilhører en foretaksgruppe, er det som regel velkjent. 
En retningslinje for oppgavegiverne kan være om foretakets regnskap inngår i konsernregnskapet.

2. Opplysninger om hver lønnstaker i utvalget i referansemåneden

 Lønnstakere er alle personer som, uten hensyn til deres nasjonalitet og hvor lenge de har arbeidet i landet, har 
en direkte arbeidsavtale med foretaket eller den lokale enheten (uansett om avtalen er formell eller uformell), 
og som mottar et vederlag, uten hensyn til hva slags arbeid som utføres, antall utførte timeverk (heltid eller 
deltid) og avtalens varighet (begrenset eller ubegrenset). Lønnstakernes vederlag kan bestå av lønn, herunder 
også bonuser, betaling for akkordarbeid og skiftarbeid, godtgjøringer, honorarer, drikkepenger, provisjon og 
lønn i naturalier. Utvalget skal bare omfatte lønnstakere som faktisk har mottatt vederlag i referansemåneden. 
Lønnstakere som ikke har mottatt vederlag i referansemåneden, skal utelates.

 Denne definisjonen av lønnstakere omfatter arbeidere, funksjonærer og ledere i privat og offentlig sektor 
innenfor den økonomiske virksomheten som hører inn under næringshovedområde C-K og M-O i NACE Rev. 
1.1, i foretak med minst ti lønnstakere(1).

(1) Næringshovedområde L i NACE Rev. 1.1 kan medregnes. Lønnstakere i foretak med færre enn ti lønnstakere kan også 
medregnes.
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 Listen som følger, gir eksempler på kategorier av lønnstakere som omfattes av utvalget:

salgsrepresentanter, forutsatt at de er oppført på lønningslisten og mottar andre former for vederlag utover – 
en eventuell provisjon,

lønnede arbeidende eiere,– 

lærlinger,– 

studenter og praktikanter (f.eks. praktikanter på advokatkontorer, sykepleierstudenter, forsknings- og – 
lærerassistenter, turnuskandidater) som har inngått en formell avtale som forplikter dem til å bidra til 
foretakets produksjonsprosess mot vederlag,

vikarer og midlertidig ansatte (f.eks. sekretærer) som er rekruttert, ansatt og lønnet av vikarbyråer for å – 
arbeide i en annen virksomhet, ofte i kortere perioder(1),

sesong- og løsarbeidere, dersom de har en formell eller uformell avtale med foretaket eller den lokale – 
enheten og arbeidstiden er fastsatt på forhånd,

lønnstakere som det har påløpt lønnskostnader for i referanseperioden, men som midlertidig ikke var i – 
arbeid på grunn av sykdom eller skade, ferie eller fridager, streik eller lockout, utdanningspermisjon, 
fødsels- eller foreldrepermisjon, redusert økonomisk aktivitet, innstilling av arbeidet på grunn av været, 
tekniske problemer, mangel på materiell, drivstoff eller strømforsyning, eller annet midlertidig fravær med 
eller uten gyldig forfall,

lønnstaker som arbeider i utlandet, dersom de fortsatt mottar vederlag fra den innberettende enheten,– 

fjernarbeidere, herunder hjemmearbeidende personer(– 2) og telependlere, dersom det finnes en konkret 
avtale om at slike lønnstakere får vederlag på grunnlag av arbeidet som gjøres, det vil si den mengden 
arbeid som de bidrar med til produksjonsprosessen i et foretak.

 Følgende kategorier omfattes ikke:

salgsrepresentanter og andre personer som mottar hele vederlaget i form av honorarer eller provisjon, og – 
som ikke står på lønningslisten, eller som er selvstendig næringsdrivende,

eiere, direktører eller ledere som mottar hele vederlaget i form av en andel av et overskudd,– 

arbeidende familiemedlemmer som ikke er lønnstakere (som definert ovenfor) i foretaket eller den lokale – 
enheten,

selvstendig næringsdrivende,– 

ulønnede frivillige arbeidstakere (f.eks. slike som vanligvis arbeider for ideelle organisasjoner, slik som – 
veldedige organisasjoner).

2.1. Kjønn

 Innberetningskodene for de to kategoriene framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av Eurostat.

2.2. Alder

 Bare fødselsår skal angis her. Alderen beregnes som differansen mellom undersøkelsens referanseår og 
fødselsåret.

2.3. Yrke i referansemåneden (ISCO-88 (COM))

 Yrket skal klassifiseres i samsvar med den internasjonale standarden for yrkesgruppering, 1988-utgaven 
(ISCO-88 (COM)) på tosifret nivå og om mulig på tresifret nivå. Opplysningene som trengs for å bestemme 
yrket, er vanligvis lønnstakerens yrkestittel og en beskrivelse av vedkommendes viktigste arbeidsoppgaver.

 Praktikanter eller studenter som har en arbeidsavtale, og lærlinger skal klassifiseres i den yrkeskategorien 
som de gjennomfører læretiden eller praktikanttiden innenfor. Arbeidsformenn klassifiseres også i den 
yrkeskategorien de fører tilsyn med.

 Innberetningskodene for kategoriene i variabel 2.3 framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av 
Eurostat.

(1) For å unngå dobbelttelling medregnes det antallet arbeidstimer som utføres av personer ansatt av vikarbyråer, i det aktuelle 
vikarbyråets NACE-kategori (NACE Rev. 1.1, 74.50) og ikke i den NACE-kategorien det foretaket de faktisk arbeider for, 
tilhører.

(2) En hjemmearbeidende person er en person som godtar å arbeide for et bestemt foretak eller å levere en gitt mengde varer eller 
tjenester til et bestemt foretak på grunnlag av en forutgående kontrakt eller avtale med dette foretaket, men som har sin arbeidsplass 
utenfor foretaket (det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet (ENS 95: 11.13(g)).
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2.4. Lederstilling eller stilling med personalansvar (valgfritt)

 Denne binære variabelen (med kategoriene «ja» og «nei») viser om en lønnstaker har en stilling med 
lederansvar eller personalansvar. «Lederansvar» er ikke synonymt med «personalansvar» ettersom noen ledere 
ikke fører tilsyn med andre lønnstakere. Videre hører lønnstakere som har en stilling med «lederansvar», 
ikke utelukkende til hovedgruppe 1 i ISCO-88 (COM) (medlemmer av lovgivende organer, embetsmenn og 
forretningsførere). Mange lønnstakere som kodes i gruppe 2 (personer med arbeid som krever ferdigheter på 
høyeste nivå) og gruppe 3 (teknikere og andre personer med arbeid som krever ferdigheter på mellomnivå), 
kan ha arbeidsledende oppgaver. Stillinger med personalansvar kan forekomme i alle grupper i ISCO-88 
(COM), herunder arbeidere.

 Lederfunksjoner omfatter beslutningstaking, planlegging, gjennomføring, ledelse og rådgivning i foretak eller 
institusjoner. De omfatter ofte også tilsynsoppgaver.

 En person anses for å ha en tilsynsfunksjon når han eller hun fører tilsyn med arbeidet til minst én person (med 
unntak fra lærlinger). Slike personer har vanligvis stillingsbetegnelsen «formann» eller «tilsynsfører» i tillegg 
til yrkestittelen.

 Innberetningskodene for de to kategoriene framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av Eurostat.

2.5. Høyeste fullførte utdanning og opplæring (ISCED 97)

 Denne variabelen gjelder det nivået på allmennutdanning, yrkesrettet opplæring eller høyere utdanning 
lønnstakeren har i henhold til den internasjonale standarden for utdanningsgruppering, 1997-utgaven 
(ISCED 97). Uttrykket «fullført utdanning» betyr at det er utstedt et eksamensbevis eller diplom, dersom slike 
beviser utstedes. Dersom eksamensbevis eller diplom ikke blir utstedt, innebærer dette uttrykket full deltaking 
i all undervisning.

 Det skilles mellom følgende ISCED 97-nivåer:

 I S C E D  0  o g  1  ( k o d e  0 1 ) : Førskoleutdanning og grunnskoleutdanning eller grunnutdanning på første 
nivå

 Undervisningsprogrammene på dette nivået er vanligvis utarbeidet på enhets- eller prosjektbasis med sikte på å 
gi barna en solid grunnutdanning i lesing, skriving og matematikk, sammen med grunnleggende kjennskap til 
andre fag, f.eks. historie, geografi, naturfag, samfunnsfag, forming og musikk. Dette nivået omfatter vanligvis 
seks års skolegang på heltid.

 I S C E D  2  ( k o d e  0 2 ) : Ungdomsskoleutdanning eller grunnutdanning på annet nivå

 Undervisningsprogrammene på dette nivået er vanligvis mer emnerettet. Det finnes flere faglærere, og det er 
vanligere at flere lærere underviser klassene i de fagene som de har særskilt utdanning i. På dette nivået blir 
de grunnleggende ferdighetene tatt i bruk fullt ut.

 I S C E D 3 og 4 (kode 03): Videregående utdanning og utdanning mellom videregående nivå og universitets- 
og høyskolenivå

 Undervisningsprogrammene på videregående nivå (ISCED 3) forutsetter vanligvis cirka ni års fullført skolegang 
med heltidsundervisning (fra starten av ISCED 1) eller en kombinasjon av opplæring og yrkeserfaring.

 I en internasjonal sammenheng omfatter programmene på dette nivået utdanning mellom videregående nivå og 
universitets- og høyskolenivå (ISCED 4), som ligger på grensen mellom videregående utdanning og utdanning 
etter videregående utdanning, selv om de på nasjonalt plan klart kan regnes for å høre inn under enten 
videregående utdanning eller utdanning etter videregående utdanning. Ut fra innholdet i disse programmene 
kan de ikke regnes som høyere utdanning. Ofte ligger de ikke særlig mye over programmene på ISCED-nivå 3, 
men de medvirker til å utvide kunnskapene hos personer som allerede har fullført et program på ISCED-nivå 3. 
Typiske eksempler er programmer som er utformet for å forberede studenter som har fullført studier på ISCED-
nivå 3, på å studere på ISCED-nivå 5, selv om pensumet deres vanligvis ikke gir tilgang til nivå 5. Det kan 
dreie seg om forberedende grunnkurs eller kortvarige yrkesrettede programmer. Videregående utdanning kan 
også medregnes.

 I S C E D  5 B  ( k o d e  0 4 ) : Høyere utdanning på første nivå (som ikke fører  direkte til forsknings-
kompetanse på høyt nivå) — yrkesrettet

 I motsetning til 5A er disse programmene praktiske og yrkesrettet og er først og fremst utformet for at 
deltakerne skal tilegne seg den praktiske kompetansen og kunnskapen som kreves i et visst yrke eller håndverk 
eller innenfor en yrkesgruppe eller et fagområde. Fullført utdanning på dette nivået gir vanligvis deltakerne 
kvalifikasjoner som er etterspurt på arbeidsmarkedet.
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 I S C E D  5 A ( k o d e  0 5 ) : Høyere utdanning på første nivå (som ikke fører  direkte til forsknings-
kompetanse på høyt nivå) — allment

 Høyere utdanning på dette nivået er mer omfattende enn programmene på ISCED-nivå 3 og 4. For å få tilgang 
til disse programmene, kreves det vanligvis at studenten har fullført ISCED-nivå 3 eller har en tilsvarende 
kvalifikasjon på ISCED-nivå 4. De fører ikke til forskningskompetanse på høyt nivå. Programmene skal 
til sammen vare i minst to år. 5A-programmene er svært teoretisk rettet og tar sikte på å gi studenten 
tilstrekkelige kvalifikasjoner for å få tilgang til forskningsprogrammer på høyt nivå og til yrker med høye krav 
til kompetanse.

 I S C E D  6  ( k o d e  0 6 ) :  Høyere utdanning på annet nivå (som fører til forskningskompetanse på høyt 
nivå) 

 Dette nivået er forbeholdt programmer for høyere utdanning som fører til forskningskompetanse på høyt 
nivå. Programmene omfatter derfor videregående studier og selvstendig forskning, og bygger ikke bare på 
kursdeltaking. Vanligvis kreves det innlevering av en avhandling eller et annet vitenskapelig arbeid som er av 
en slik kvalitet at det kan offentliggjøres, som er et resultat av selvstendig forskning, og som gir ny og viktig 
kunnskap.

 Innberetningskodene for kategoriene i variabel 2.5 framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av 
Eurostat.

2.6. Ansiennitet i foretaket

 Den samlede ansienniteten i referansemåneden er definert som antallet hele år med ansettelse. Skjæringsdatoen 
kan være et hvilket som helst tidspunkt i referansemåneden (f.eks. 1. eller 31. oktober). Den samlede 
ansienniteten er det tidsrommet som har gått siden lønnstakeren ble ansatt i foretaket, også dersom det var 
i en annen lokal enhet. Avbrudd i karrieren skal ikke trekkes fra. Dersom foretak er slått sammen, eller det 
har skjedd endringer med hensyn til eiendomsforhold, skal ansienniteten innberettes slik den beregnes av 
foretaket.

 Kategoriene for variabel 2.6 og innberetningskodene for kategoriene framgår av et gjennomføringsdokument 
utarbeidet av Eurostat.

2.7. Arbeidstidsordning (heltid eller deltid)

 Som heltidsansatte lønnstakere regnes lønnstakere med en normalarbeidstid som svarer til den arbeidstiden 
som er fastsatt i tariffavtaler, eller til det timetallet det vanligvis arbeides i den aktuelle lokale enheten, selv 
om arbeidsavtalen deres gjelder for mindre enn ett år. Som deltidsansatte lønnstakere regnes lønnstakere som 
arbeider færre timer enn normalarbeidstiden for heltidsansatte lønnstakere.

 Innberetningskodene for de to kategoriene i variabel 2.7 framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av 
Eurostat.

2.7.1. A n d e l  a v  d e n  n o r m a l e  a r b e i d s t i d e n  t i l  h e l t i d s a n s a t t e

 For heltidsansatte lønnstakere er denne andelen alltid 100 %. For deltidsansatte lønnstakere skal antallet 
avtalefestede timeverk uttrykkes som en prosentandel av det timeantallet som heltidsansatte lønnstakere i den 
lokale enheten vanligvis arbeider (i stillinger som kan sammenlignes med deltidsstillinger).

2.8. Type arbeidsavtale

 Følgende opplysninger skal gis om type arbeidsavtale:

ikke-tidsbegrenset arbeidsavtale,– 

midlertidig/tidsbegrenset arbeidsavtale (unntatt lærlingavtaler, herunder for praktikanter eller studenter – 
som mottar vederlag),

lærlingavtale.– 

 En ikke-tidsbegrenset arbeidsavtale er en avtale mellom lønnstakeren og arbeidsgiveren der det ikke er avtalt 
på forhånd hvor lenge avtalen skal gjelde.

 En arbeidsavtale regnes som midlertidig eller tidsbegrenset dersom arbeidsgiveren og lønnstakeren ønsker at 
visse vilkår skal gjelde for avtalen, f.eks. at det skal fastsettes en tidsplan for fullføring av arbeidet eller av 
en viss oppgave, eller at lønnstakeren er vikar for en annen lønnstaker. Praktikanter og studenter som mottar 
vederlag for arbeidet, hører til denne kategorien.
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 Lærlingavtaler er særlige tidsbegrensede avtaler som er inngått mellom arbeidsgiveren og lærlingen. Formålet 
med avtalen er å gjøre det mulig for lærlingen å få praktisk erfaring innenfor et visst område.

 Innberetningskodene for de tre kategoriene i variabel 2.8 framgår av et gjennomføringsdokument utarbeidet av 
Eurostat.

2.9. Statsborgerskap (valgfritt)

 Statsborgerskap er definert som den borgerretten en person har, og en statsborger er en person som har 
borgerrett i den aktuelle staten ved fødsel eller gjennom naturalisering, enten ved å avgi en erklæring, søke, 
inngå ekteskap eller annet.

 Et av følgende alternativer skal velges:

innbygger med statsborgerskap,– 

innbygger med utenlandsk statsborgerskap,– 

pendler fra en annet stat.– 

 Innberetningskodene for de tre kategoriene i variabel 2.9 framgår av et  gjennomføringsdokument 
utarbeidet av Eurostat.

3. Opplysninger om arbeidsperioder for hver lønnstaker i utvalget

 Følgende variabler for tid skal benyttes ved beregning av antall betalte timer. Med  betalte timer 
menes

normalarbeidstimer og overtidstimer som det er betalt for i referanseperioden,– 

timer som lønnstakeren fikk redusert sats for, selv om differansen ble oppveid av utbetalinger fra – 
trygdekontor,

betalte, men ikke utførte arbeidstimer i referanseperioden (årlig ferie, sykefravær, helligdager og andre – 
timer som det er betalt for, f.eks. til legeundersøkelser, fødsel, ekteskapsinngåelse, begravelse, flytting 
osv.).

3.1. Antall uker i referanseåret som brutto årslønn gjelder for

 Variabel 3.1 gjelder den arbeidstiden som lønnstakeren faktisk har fått vederlag for i løpet av året, og skal 
tilsvare den faktiske brutto årslønnen (variabel 4.1). Den vil bli brukt til å ekstrapolere den faktiske brutto 
årsinntekten og de årlige bonusene og godtgjøringene i tilfeller der lønnstakeren har arbeidet i mindre enn et 
helt år, dvs. mindre enn 52 uker.

 Deltidsansatte lønnstakere skal behandles som heltidsansatte lønnstakere, uavhengig av hvor mange timer de 
har arbeidet. Dersom en deltidsansatt lønnstaker har mottatt vederlag i et helt år, angis 52 uker. Dersom en 
deltidsansatt lønnstaker har mottatt vederlag i et halvt år, angis 26 uker.

3.2. Antall timeverk som det faktisk er betalt lønn for i referansemåneden

 Her angis antallet timeverk som det faktisk er betalt lønn for i referansemåneden, ikke antallet timer i en vanlig 
arbeidsmåned. Antallet timeverk som det faktisk er betalt lønn for, omfatter alle utførte normalarbeidstimer og 
overtidstimer som er betalt av arbeidsgiveren i løpet av måneden. Betalte, men ikke utførte arbeidstimer regnes 
som «betalte timer» (f.eks. årlig ferie, helligdager, betalt sykefravær, betalt utdanningspermisjon, særskilt 
permisjon osv.).

 Variabel 3.2 skal være i samsvar med bruttolønnen i referansemåneden (variabel 4.2). Det innebærer at 
fraværsperioder som er betalt av arbeidsgiveren til en redusert sats, ikke skal medregnes.

 Dersom lønnstakerens betalte timer påvirkes av ulønnet fravær, skal de korrigeres slik at betalte timer for en hel 
måned kan beregnes. Dersom det f.eks. er kjent at en lønnstaker ifølge opplysningene f.eks. har vært fraværende 
uten lønn i 20 % av referansemåneden, skal variabel 3.2 multipliseres med korrigeringsfaktor 1,25.

3.2.1. A n t a l l  o v e r t i d s t i m e r  b e t a l t  i  r e f e r a n s e m å n e d e n

 Overtidstimer omfatter de timeverkene som er utført i tillegg til en normal eller avtalefestet arbeidsmåned. 
Dersom f.eks. fire timer er betalt etter en sats som er 1,5 gang høyere enn den vanlige satsen, skal tallet 4, 
ikke 6, angis. Det er bare de overtidstimene som tilsvarer overtidsbetalingen som er registrert i 4.2.1, som 
skal medregnes. Variabel 3.2.1 skal derfor være i samsvar med overtidsbetalingen i referansemåneden 
(variabel 4.2.1). Fravær som er kompensasjon for ubetalte arbeidsperioder og reisetid, skal ikke regnes som 
overtid.
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 Justeringsmetoden som anvendes på variabel 3.2, innebærer at variabel 3.2.1, som er en komponent av 3.2, 
også skal ekstrapoleres. Dersom det f.eks. er kjent at en lønnstaker har vært fraværende uten lønn i 20 % av 
referansemåneden, skal variabel 3.2.1 multipliseres med korrigeringsfaktor 1,25.

3.3. Antall fridager per år

 Dette omfatter antallet betalte fridager per år, unntatt sykefravær og offentlige helligdager, uttrykt i dager. Det 
samlede antallet normale betalte fridager per år skal angis, herunder fridager som lønnstakeren får på grunn av 
alder, særlige arbeidsoppgaver, ansiennitet osv.

 Det er velkjent at mange arbeidsgivere ikke kan oppgi hvor mange fridager en lønnstaker faktisk har hatt i 
løpet av året. Derfor angir variabelen 3.3 det årlige antallet dager med rett til fri, som anvendes i stedet for det 
årlige antallet fridager lønnstakeren faktisk har hatt.

 Følgende anses ikke som fridager per år:

sykefravær,– 

utdanningspermisjon,– 

ekstra betalte fridager som gis av personlige grunner,– 

ekstra fridager som innvilges ifølge avtaler om redusert arbeidstid.– 

 For lettere å kunne sammenligne, skal én ferieuke tilsvare fem dager. Lørdager og søndager skal ikke 
medregnes. Dersom en heltidsansatt lønnstaker for eksempel vanligvis har rett til fem ukers årlig ferie, tilsvarer 
det 25 dager.

 For en deltidsansatt lønnstaker som arbeider 60 % av en normal heltidsstilling (variabel 2.7.1), tilsvarer en rett 
til fem ukers årlig ferie imidlertid bare 15 «hele» feriedager.

3.4. Andre betalte fraværsdager per år (valgfritt)

 Også denne variabelen uttrykkes i dager. Den omfatter for eksempel:

det samlede antallet betalte sykefraværsdager som lønnstakeren faktisk har hatt i løpet av året,– 

ekstra betalte fridager som gis av personlige grunner,– 

offentlige helligdager.– 

 Omfatter ikke betalte dager som sidestilles med faktiske arbeidsdager, slik som antall dager per år med 
yrkesrettet opplæring for lønnstakeren.

4. Opplysninger om lønn for hver lønnstaker i utvalget

 Bare lønnstakere som faktisk har mottatt vederlag i referansemåneden, skal medregnes i de følgende variablene 
for årslønn, månedslønn og timelønn. Lønnstakere som ikke har mottatt vederlag i referansemåneden, skal 
utelates.

 Dersom en lønnstakers bruttolønn i referansemåneden (variabel 4.2) imidlertid påvirkes av ulønnet fravær 
(som følge av sykdom, fødsel eller utdanning osv.) og ikke kan justeres slik at det gir en tilfredsstillende 
beregning av lønnstakerens bruttolønn for en hel måned, skal den lønnstakeren utelates.

 Vekt for lønnstakere (variabel 5.2) skal bare gjelde de lønnstakerne i utvalget som det er mulig å gi en 
velbegrunnet beregning av brutto månedslønn for.

4.1. Brutto årslønn i referanseåret

 Brutto årslønn omfatter vederlag i kontanter og naturalier som er betalt i referanseåret, før fradrag av skatter 
og trygde- og pensjonspremier som skal betales av lønnstakere, og holdes tilbake av arbeidsgiveren.

 Den største forskjellen mellom årslønn og månedslønn er at årslønnen omfatter mer enn direkte vederlag, 
bonuser og godtgjøringer som utbetales til en lønnstaker i hver lønnsperiode. Årslønnen er altså vanligvis 
større enn det beløpet som framkommer ved å multiplisere den «vanlige månedslønnen» med tolv.
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 «Vanlig månedslønn» omfatter bonuser og godtgjøringer som betales regelmessig i hver lønnsperiode, også 
når størrelsen på disse beløpene varierer. Den omfatter ikke bonuser og godtgjøringer som ikke utbetales 
regelmessig i hver lønnsperiode. Videre tas det ved månedslønn heller ikke hensyn til betalinger i naturalier. 
Årslønnen omfatter imidlertid også alle betalinger som ikke skjer i hver lønnsperiode (variabel 4.1.1), og 
betalinger i naturalier (variabel 4.1.2).

 Dataene for variabel 4.1 skal gis for alle lønnstakere som det er mulig å angi brutto månedslønn (variabel 4.2) 
for, dvs. opplysninger om variabel 4.1 skal ikke angis for lønnstakere som det ikke er mulig å beregne brutto 
månedslønn for. Slike lønnstakere skal utelates fra utvalget.

 Det er uten betydning om arbeidstakerens lønn ikke alltid gjelder et helt år. Noen lønnstakere vil ha perioder 
med fravær uten lønn eller vil ha kommet til eller forlatt foretaket i løpet av året. Den faktiske bruttolønnen 
i referanseåret skal angis. Når variabel 3.1 (antall uker som brutto årslønn viser til) er mindre enn 52 uker, 
brukes variabel 3.1 til å ekstrapolere variabel 4.1 og dens komponenter.

4.1.1. Å r l i g e  b o n u s e r  o g  g o d t g j ø r i n g e r  s o m  i k k e  u t b e t a l e s  i  h v e r   l ø n n s p e r i o d e

 Denne variabelen omfatter komponenter som ikke forekommer i hver  lønnsperiode, slik som:

en trettende eller fjortende månedslønn,– 

feriepenger,– 

kvartalsvise eller årlige bonuser som foretaket betaler,– 

produktivitetsbonuser på grunnlag av fastsatte mål, belønning for lønnstakeres arbeidsinnsats, – 
konkurransedyktige ansettelsesvilkår,

bonuser ved fratredelse eller pensjon,– 

etterbetalinger.– 

4.1.2.  Å r l i g e  b e t a l i n g e r  i  n a t u r a l i e r  ( v a l g f r i t t )

 Denne variabelen omfatter beregninger av verdien av alle varer og tjenester som lønnstakerne har til rådighet 
gjennom foretaket eller den lokale enheten i referanseåret. Herunder hører foretakets produkter, tjenesteboliger, 
firmabiler, aksjeopsjoner og aksjekjøpsordninger. Dersom det finnes opplysninger om inntektsskatt på 
naturallønn, kan de anvendes i stedet.

 Dersom variabel 3.1 er mindre enn 52 uker, skal variabel 4.1.2 ikke justeres.

4.2. Bruttolønn i referansemåneden

 Denne variabelen omfatter kontantlønn som er betalt i referanseåret, før fradrag av skatter og trygde- og 
pensjonspremier som skal betales av lønnstakere og holdes tilbake av arbeidsgiveren. Variabel 4.2 skal være i 
samsvar med antallet timer som arbeidsgiver har betalt i referansemåneden (variabel 3.2).

 Følgende komponenter skal tas med:

all lønn som gjelder for den aktuelle perioden (selv om den faktisk er utbetalt utenfor den representative – 
måneden), herunder overtidsbetaling, vederlag for skiftarbeid, bonuser, provisjon osv.,

overtidsbetaling, godtgjøring for gruppearbeid, nattarbeid, helgearbeid, provisjon osv.,– 

bonuser og godtgjøringer som utbetales regelmessig i hver lønnsperiode, selv om summen varierer fra – 
måned til måned,

lønn som i perioder med fravær og arbeidsstans blir betalt fullt ut av arbeidsgiveren,– 

familietillegg og andre gratialer som er fastsatt i tariffavtaler eller frivillige avtaler,– 

innbetaling til spareordninger for lønnstakere.– 

 Følgende skal ikke tas med:

lønn som er utbetalt i referanseperioden, men som gjelder for andre perioder, slik som etterbetaling av – 
lønn, forskudd på lønn eller lønn for ferie- eller sykefravær utenfor denne perioden,

bonuser og gratialer som ikke blir utbetalt regelmessig i hver lønnsperiode,– 
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lønn for fraværsperioder som betales av arbeidsgiveren til redusert sats,– 

lovfestede familietillegg,– 

godtgjøring for arbeidsklær eller verktøy,– 

tilbakebetaling eller betaling for reise og opphold osv. og andre kostnader i forbindelse med arbeidet,– 

betalinger i naturalier.– 

 Dersom lønnstakerens brutto månedslønn påvirkes av fravær uten lønn (som følge av sykdom, fødsel eller 
utdanning osv. eller ganske enkelt fordi lønnstakeren kom til eller forlot foretaket i løpet av referansemåneden), 
skal lønnen justeres slik at det gir en tilfredsstillende beregning av lønnstakerens lønn for en hel måned. 
Dersom det ikke er mulig å justere lønnstakerens månedslønn slik at beregningen tilsvarer lønnen for en hel 
måned, skal den lønnstakeren utelates fra utvalget.

4.2.1.  L ø n n  f o r  o v e r t i d s a r b e i d

 Med dette menes den lønnen som blir utbetalt for overtidsarbeid. Det skal opplyses om hele timelønnen, ikke 
bare om tillegget til den vanlige timelønnen. Variabel 4.2.1 skal være i samsvar med variabel 3.2.1 (antall 
overtidstimer betalt i referansemåneden).

4.2.2.  S æ r l i g e  u t b e t a l i n g e r  f o r  s k i f t a r b e i d

 Dette omfatter særlige tillegg som blir utbetalt for skiftarbeid, nattarbeid eller helgearbeid som ikke regnes 
som overtidsarbeid. Det er bare selve tillegget som skal regnes med, ikke den samlede betalingen for 
skiftarbeidet.

4.2.3.  L o v f e s t e d e  t r y g d e -  o g  p e n s j o n s p r e m i e r  o g  s k a t t e r  s o m  a r b e i d s g i v e r e n  b e t a l e r 
i n n  p å  v e g n e  a v  l ø n n s t a k e r e n  ( v a l g f r i t t )

 Denne variabelen omfatter den samlede summen av lovfestede trygde- og pensjonspremier og skatter som 
arbeidsgiveren betaler inn til de offentlige myndighetene på vegne av lønnstakeren i referansemåneden. Disse 
opplysningene er nødvendige for å beregne netto månedslønn for hver lønnstaker (se figuren «Variabler for 
lønn» nederst i vedlegg I).

 Dersom lønnstakerens månedslønn påvirkes av fravær uten lønn, skal variabel 4.2.3 (sammen med 
underkomponent 4.2.3.1 og 4.2.3.2) justeres slik at det kan foretas en beregning av fradragene for en hel 
måned.

4.2.3.1.  L o v f e s t e d e  t r y g d e -  o g  p e n s j o n s p r e m i e r  ( v a l g f r i t t )

 Dette omfatter de trygde- og pensjonspremiene som er fastsatt ved lov eller ved tariffavtaler, og som holdes 
tilbake av arbeidsgiveren.

4.2.3.2.  S k a t t e r  ( v a l g f r i t t )

 Dette omfatter all skatt på inntekter som holdes tilbake av arbeidsgiveren for referansemåneden, og som blir 
innbetalt til skattemyndighetene på vegne av lønnstakeren.

4.3. Gjennomsnittlig brutto timelønn i referansemåneden

 Her angis den gjennomsnittlige bruttolønnen per time som er betalt til lønnstakeren i referansemåneden. Dette 
beløpet skal være i samsvar med gjennomsnittlig brutto timelønn, som kan beregnes ved at bruttolønnen for 
referansemåneden (variabel 4.2) deles på antall betalte timeverk i samme periode (variabel 3.2).

5. Vekter

 Datainnsamlingen til undersøkelsen om lønnsstrukturer følger vanligvis en totrinns utvelgelse. I dette tilfellet 
deles den samlede populasjonen av lokale enheter først inn i delpopulasjoner (strata) som ikke overlapper 
hverandre, og så trekkes et utvalg av lokale enheter ut fra hvert stratum. Deretter trekkes et utvalg av 
lønnstakere ut fra hver lokale enhet.

 Vekt 5.1 er nødvendig for at det skal være mulig å trekke konklusjoner om den samlede populasjonen av lokale 
enheter i det aktuelle stratumet på grunnlag av innsamlede data om de lokale enhetene i utvalget. På tilsvarende 
måte er det med vekt 5.2 mulig å trekke konklusjoner om alle lønnstakere i samme stratum på grunnlag av 
innsamlede data om lønnstakerne i utvalget.
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 Dersom det er bestemt at mikrodataene for ett enkelt foretak eller én enkelt lønnstaker skal trekkes tilbake 
(uansett årsak), eller de ikke foreligger, skal vekt generelt beregnes på nytt med egnede metoder, f.eks. 
kalibrering for å justere de opprinnelige vektene for lokale enheter og lønnstakere.

5.1. Vekt for den lokale enheten

 Vekt 5.1 for hver lokale enhet beregnes innenfor hvert stratum. Den angir hvor mange lokale enheter i 
stratumet hver lokale enhet i utvalget representerer. Variabel 5.1 er derfor (i alle fall før bruk av metoder for 
justering av vekter for de lokale enhetene) den faktoren som antallet lokale enheter i utvalget skal multipliseres 
med for å beregne den samlede populasjonen av lokale enheter i det aktuelle stratumet.

 Dersom det er bestemt at en lokal enhet skal trekkes tilbake fra utvalget (på grunn av manglende svar, 
dekningsfeil, etterfølgende stratifisering osv.), skal vekt 5.1 beregnes på nytt slik at det tas hensyn til de utelatte 
lokale enhetene.

5.2. Vekt for lønnstakere

 Vekt for lønnstakere beregnes for hver lokale enhet i utvalget. Variabelen 5.2 er (i alle fall før bruk av metoder 
for justering av vekter for de opprinnelige vektene for lønnstakere) den faktoren som antallet lønnstakere i 
utvalget skal multipliseres med for å beregne den samlede populasjonen i det aktuelle stratumet.

 Det er avgjørende at antallet lønnstakere i utvalget som trekkes ut fra den lokale enheten, svarer til lønnstakere 
som har mottatt en hel månedslønn i referansemåneden. Dersom det er nødvendig å utelate noen av 
lønnstakerne i utvalget som har perioder med ulønnet fravær i referansemåneden, skal vekt 5.2 beregnes på 
nytt slik at det tas hensyn til de utelatte lønnstakerne.

__________
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VEDLEGG III

FORMAT FOR OVERSENDING AV RESULTATER

Det skal legges fram opplysninger om hver enkelt lokal enhet og om hver enkelt lønnstaker i form av to ulike poster 
med mikrodata:

A: poster for de lokale enhetene

B: poster for lønnstakere

Postene for lønnstakerne skal knyttes til postene for de lokale enhetene med en nøkkel som ikke avslører foretakets 
identitet. Dette kan være et tilfeldig tall eller en eksisterende nøkkel, forutsatt at samme nøkkel brukes både til postene 
for de lokale enhetene og til postene for lønnstakerne. For at det skal være lett å identifisere en lønnstaker, skal det i 
tillegg for hver lønnstaker gis en nøkkel som ikke gjør det mulig å identifisere personen.

Variabler

Alle felter i post A og B skal fylles ut fullstendig. Det skal føres opplysninger for hvert enkelt felt, også for valgfrie 
variabler (se nedenfor). Tomme felter skal ikke forekomme.

Obligatoriske variabler

Det skal gis fullstendige opplysninger for alle obligatoriske variabler i alle poster med mikrodata. I motsatt fall vil ikke 
vektene egne seg for alle variabler.

Valgfrie variabler

Disse skal bare kodes i henhold til følgende regler:

Dersom opplysninger foreligger for en valgfri variabel, skal dataene fortrinnsvis angis (som for obligatoriske variabler) 
for alle observasjonsenheter eller lønnstakere.

Dersom opplysninger ikke foreligger for en valgfri variabel, angis «OPT» for alfanumeriske variabler og «99999999» 
for numeriske variabler (antallet nitall svarer til feltets lengde).

Nullverdier

«0» anvendes bare for variabler der en nullverdi virkelig kan forekomme (f.eks. når en lønnstaker ikke har noen overtid 
i referansemåneden).

Kategorier av variabler i undersøkelsen om lønnsstrukturer (SES-variabler)

SES-variablene som er oppført i vedlegg I, er enten kvalitative eller kvantitative variabler. De fleste av variablene som 
gjelder de lokale enhetene og de enkelte lønnstakerne, er kvalitative variabler. Disse variablene er koplet til et begrenset 
antall kategorier.

De kvantitative SES-variablene er enten variabler som angir antall (antall lønnstakere, antall timer, dager eller uker) 
eller lønn.

Kategoriene for de kvalitative variablene og størrelsesklassene for kvantitative SES-variabler er fastsatt av Eurostat i 
et gjennomføringsdokument.

Innholdet i post A og B

Innholdet i og rekkefølgen til variablene i post A og B og kodene som skal brukes, er fastlagt i særskilte dokumenter.

Postene skal inneholde ett felt per variabel. Tallvariabler skal uttrykkes i absolutte tall, dvs. med hele tall (ikke 
med desimaler eller i titall, hundretall, tusener, millioner osv.). Av hensyn til nøyaktighetskravet skal verdiene for 
variabel 4.3, 5.1 og 5.2 likevel angis med to desimaler.

En av tallvariablene avviker fra dette. Det gjelder «andel av normal heltidsstilling» (variabel 2.7.1), som skal uttrykkes 
som en prosentandel og også angis med to desimaler, f.eks. 43,27.

Når tallvariablene gjelder pengeverdi (f.eks. timelønn, månedslønn, årslønn og bonuser, skatter, trygde- og 
pensjonspremier, betalinger i naturalier), skal de uttrykkes i det aktuelle landets nasjonale valuta.
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Oversending

Medlemsstatene skal oversende til Kommisjonen (Eurostat) de dataene og metadataene som kreves ved denne 
forordning, i elektronisk format, i samsvar med en utvekslingsstandard foreslått av Eurostat. Eurostat vil gjøre 
tilgjengelig detaljert dokumentasjon om godkjent(e) standard(er) og gi retningslinjer for hvordan standarden(e) skal 
gjennomføres i samsvar med kravene i denne forordning.

________________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 157 nr. 3,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(1),

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(2), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak nr. 2256/2003/EF(3) vart det skipa eit 
program for overvaking av handlingsplanen e-Europa 
2005, spreiing av god praksis og betring av informasjons- 
og nettryggleiken (MODINIS) for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2005.

2) Vedtak nr. 2256/2003/EF vart endra ved vedtak 
nr. 787/2004/EF for å tilpasse referansesummane av 
omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen.

3) I resolusjonen sin av 9. desember 2004 om framtida 
for informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT)
(4) oppmoda Rådet Kommisjonen til å setje i gang 
førebuande arbeid for oppfølging av handlingsplanen 
e-Europa 2005 som ein viktig del av den nye dagsordenen 
for informasjonssamfunnet etter 2005.

4) I kommisjonsmeldinga av 19. november 2004, 
«Utfordringar for det europeiske informasjonssamfunnet 
etter 2005», vert det gjort greie for kva utfordringar 
det må arbeidast med i ein europeisk strategi for 

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 27.12.2005, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 73/2006 av 2. juni 2006 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. 44, 7.9.2006, s. 37.

(1) Fråsegn gjeven 27. oktober 2005 (enno ikkje offentleggjord i TEU)
(2) Europaparlamentsfråsegn av 15. november 2005 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), og rådsavgjerd av 1. desember 2005.
(3) TEU L 336 av 23.12.2003, s. 1. Vedtaket endra ved vedtak nr. 787/2004/EF 

(TEU L 138 av 30.4.2004, s. 12).
(4) TEU C 62 av 12.3.2005, s. 1.

informasjonssamfunnet fram til 2010. I meldinga vert det 
oppmuntra til større bruk av IKT og til ei vidareføring 
av den politiske merksemda rundt IKT-saker, noko 
som inneber krav om overvaking og utveksling av 
god praksis. Denne meldinga var utgangspunktet for 
drøftingar som førde til at det vart teke eit nytt initiativ 
for informasjonssamfunnet i 2005, som skal setjast i verk 
i 2006.

5) Det nye initiativet, «i2010: Det europeiske 
informasjonssamfunnet», vart lagt fram i 
kommisjonsmeldinga av 2. februar 2005, «Felles innsats 
for vekst og sysselsetjing – ein ny start for Lisboa-
strategien», til vårmøtet til Det europeiske rådet, med 
sikte på å fremje innføringa av IKT.

6) I kommisjonsmeldinga av 1. juni 2005, «i2010 – 
Eit europeisk informasjonssamfunn for vekst og 
sysselsetjing», vert det gjort greie for dei viktigaste 
politiske prioriteringane i ein femårsstrategi for å fremje 
ein open og konkurransedyktig digital økonomi. Ved å 
fremje utveksling av god praksis og overvake innføringa 
av tenester som byggjer på IKT, vil det framleis vere 
mogleg å støtte dialogen med aktørar og medlemsstatar, 
særleg innanfor ramma av den opne metoden for 
samordning.

7) Framlegget til ei europaparlaments- og rådsavgjerd om 
skiping av eit rammeprogram for konkurranseevne og 
nyskaping (2007-2013) omfattar eit rammeprogram 
for fellesskapstiltak på områda konkurranseevne og 
nyskaping for tidsrommet 2007-2013, som samlar dei 
einskilde fellesskapstiltaka som fremjar entreprenørskap, 
små og mellomstore føretak, konkurranseevna til føretak, 
nyskaping, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
miljøteknologi og intelligent energi, medrekna dei tiltaka 
som er fastsette i vedtak nr. 2256/2003/EF.

8) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 
av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(5) er det fastsett ei felles ramme 
for systematisk utarbeiding av fellesskapsstatistikkar over 
informasjonssamfunnet. Desse statistikkane omfattar 
opplysningar som krevst i prosessen for referansemåling 
av e-Europa, dei er relevante for dei strukturindikatorane 
som trengst for å overvake resultata til medlemsstatane, 
og dei utgjer eit einsarta grunnlag for analyse av 
informasjonssamfunnet.

(5) TEU L 143 av 30.4.2004, s. 49.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 2113/2005/EF

av 14. desember 2005

om endring av vedtak nr. 2256/2003/EF med sikte på lenging av programmet i 2006 for spreiing av god praksis og 
overvaking av innføringa av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)(*)

2009/EØS/34/37
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9) I dei tolv månadene mellom avslutninga av 
handlingsplanen e-Europa 2005 og den venta starten på 
rammeprogrammet i 2007 må innføringa av IKT i alle 
sektorar i næringslivet overvakast og støttast gjennom 
ei vidareføring av referansemåling og statistisk analyse 
på grunnlag av strukturindikatorar og utveksling av god 
praksis. Dei tiltaka for referansemåling, god praksis og 
samordning av politikk som vart gjorde innanfor ramma 
av programmet i 2006, vil støtte verkeleggjeringa av måla 
for dei førnemnde kommisjonsmeldingane av 2. februar 
2005 og 1. juni 2005.

10) Ordningane for overvaking og for utveksling av røynsler, 
referansemåling, spreiing av god praksis og analyse 
av dei økonomiske og samfunnsmessige følgjene av 
informasjonssamfunnet bør halde fram i 2006 for å 
nå måla i kommisjonsmeldinga av 2. februar 2005, 
som tek sikte på å fremje innføringa av IKT som ei 
vidareføring av dagsordenen for e-Europa, og måla i 
kommisjonsmeldinga av 1. juni 2005.

11) Vedtak nr. 2256/2003/EF bør difor endrast —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak nr. 2256/2003/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Ny artikkel 1a skal lyde:

«Artikkel 1a

1. Programmet for 2006 skal vidareføre overvakinga 
av innføring og bruk av IKT på tvers av sektorane i 
næringslivet, spreie god praksis, og programmet skal ha 
følgjande mål:

a) å overvake dei resultata som vert oppnådde av og i 
medlemsstatane, og jamføre dei med dei beste resultata 
på verdsplan ved bruk av offisielle statistikkar der dette 
er mogleg,

b) å støtte innsatsen til medlemsstatane for å fremje 
bruken av IKT på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, 
gjennom analyse av god praksis og ei felles ramme for 
utvikling av ordningar for utveksling av røynsler, 

c) å analysere dei økonomiske og samfunnsmessige 
følgjene av informasjonssamfunnet med sikte på å 
lette dei politiske drøftingane, særleg når det gjeld 
konkurranseevne, vekst, sysselsetjing og sosial 
integrasjon.

2. Tiltaka i programmet skal gå på tvers av sektorane og 
utfylle fellesskapstiltak på andre område. Tiltaka må ikkje 
overlappe det arbeidet som vert gjort på desse områda 
under andre fellesskapsprogram. Dei tiltaka som er gjorde 
innanfor dette programmet med omsyn til referansemåling, 
god praksis og samordning av politikk, skal medverke 
til at måla for kommisjonsmeldinga til vårmøtet til Det 
europeiske rådet av 2. februar 2005, «Felles innsats for 
vekst og sysselsetjing – ein ny start for Lisboa-strategien», 
vert nådde, med sikte på å fremje innføringa av IKT som 
ei vidareføring av dagsordenen for e-Europa, og særleg 
fremje breiband, elektronisk forvalting, elektronisk handel, 
e-helse og e-læring, og måla for kommisjonsmeldinga av 
1. juni 2005, «i2010 – Eit europeisk informasjonssamfunn 
for vekst og sysselsetjing», som skal fremje ein open og 
konkurransedyktig digital økonomi.

3. Programmet skal òg utgjere ei felles ramme for 
samspel på europeisk plan mellom dei ulike aktørane på 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan.»

2. Ny artikkel 2a skal lyde:

«Artikkel 2a

For å nå dei måla som er nemnde i artikkel 1a, skal 
følgjande tiltakskategoriar setjast i verk:

a) Tiltak 1

Overvaking og jamføring av resultat:

datainnsamling og analyse på grunnlag av – 
referansemålingsindikatorar slik dei er definerte 
i rådsresolusjon av 18. februar 2003 om 
gjennomføring av handlingsplanen e-Europa 2005, 
medrekna regionale indikatorar der det høver, 
og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk 
over informasjonssamfunnet(*).

b) Tiltak 2

Spreiing av god praksis:

granskingar med sikte på å kartleggje god praksis på – 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan, som medverkar 
til ei vellukka innføring av IKT på tvers av alle 
sektorane i næringslivet,
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fremje målretta konferansar, seminar – 
eller arbeidsgrupper som støttar måla for 
kommisjonsmeldinga til vårmøtet til Det europeiske 
rådet av 2. februar 2005, «Felles innsats for vekst og 
sysselsetjing – ein ny start for Lisboa-strategien», 
med sikte på å fremje innføringa av IKT som ei 
vidareføring av dagsordenen for e-Europa, og 
måla for kommisjonsmeldinga av 1. juni 2005, 
«i2010 – Eit europeisk informasjonssamfunn for 
vekst og sysselsetjing», som skal fremje ein open 
og konkurransedyktig digital økonomi, med sikte 
på å fremje samarbeid og utveksling av røynsler 
og god praksis slik det er definert i artikkel 1a nr. 1 
bokstav b).

c) Tiltak 3

Analyse og strategisk drøfting:

støtte det arbeidet som sakkunnige på sosial- – 
og økonomiområda gjer, med sikte på å gje 
Kommisjonen framlegg med omsyn til framtidsretta 
politisk analyse.

______________
(*) TEU L 143 av 30.4.2004, s. 49.»

3. I artikkel 4 skal første leddet lyde:

Programmet skal gjelde i tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2006.

Den finansielle ramma for gjennomføringa av dette 
programmet er 30 160 000 euro.»

4. Vedlegget vert bytt ut med teksta i vedlegget til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i 
Tidend for Den europeiske unionen.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Strasbourg, 14. desember 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann
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VEDLEGG

«VEDLEGG

Fleirårig program for overvaking av e-Europa, spreiing av god praksis og betring av nett- og 
informasjonstryggleiken (MODINIS)

Rettleiande utgiftsfordeling 2003-2005

Prosentdelar av det samla budsjettet per kategori og år

2003 2004 2005 2003-2005 
i alt

Tiltak 1 — Overvaking og jamføring av 
resultat

12 % 14 % 14 % 40 %

Tiltak 2 — Spreiing av god praksis 8 % 10 % 12 % 30 %

Tiltak 3 — Analyse og strategisk drøfting 2 % 3 % 3 % 8 %

Tiltak 4 — Betring av nett- og informasjons-
tryggleiken

17 % 5 % 0 % 22 %

Prosentdelar av det samla budsjettet 39 % 32 % 29 % 100 %

Rettleiande utgiftsfordeling 2006

Prosentdelar av det samla budsjettet per kategori og år

2006

Tiltak 1 — Overvaking og jamføring av resultat 55 %

Tiltak 2 — Spreiing av god praksis 30 %

Tiltak 3 — Analyse og strategisk drøfting 15 %

Tiltak 4 — Betring av nett- og informasjonstryggleiken 0 %

Prosentdelar av det samla budsjettet 100 %»
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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité3,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen4 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Virkemåten til og utviklingen av det felles marked for 
landbruksvarer må ledsages av innføringen av en felles 
landbrukspolitikk, og denne må særlig omfatte en felles 
ordning for landbruksmarkedene, som kan få forskjellige 
former, avhengig av produktene.

2) Formålet med den felles landbrukspolitikk er å nå 
målene i traktatens artikkel 33 og i vinsektoren særlig å 
stabilisere markedene og sikre en rimelig levestandard 
for den berørte landbruksbefolkning. Målene kan nås ved 
at ressursene tilpasses behovene, særlig ved at det føres 
en politikk som regulerer vindyrkingspotensialet, og ved 
at det føres en kvalitetspolitikk.

3) Den gjeldende rammen for den felles markedsordning 
for vin ble fastsatt ved forordning (EØF) nr. 822/875, sist 
endret ved forordning (EF) nr. 1627/986. På bakgrunn av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 14.7.1999, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT C 271 av 31.8.1998, s. 21.
(2) Uttalelse avgitt 6. mai 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 60.
(4) EFT C 93 av 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 1.
(6) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 8.

erfaringen bør den erstattes for bedre å gjenspeile den 
aktuelle situasjonen innen vinsektoren, som er preget av 
at selv om strukturoverskuddene er mindre hyppige, er 
det fortsatt mulighet for overskudd over en periode på 
flere år, særlig som følge av sektorens naturlige potensial 
for sterke svingninger i produksjonen fra høst til høst. 

4) Gjennomføringen av avtalene inngått under Uruguay-
runden i 1995, har ført til både et mer åpent 
fellesskapsmarked der tradisjonelle intervensjonstiltak 
nå har mistet mye av sin potensielle virkning, og 
reduserte muligheter til å gi tilskudd til eksport, noe som 
innebærer at produsentene i Fellesskapet må forbedre 
sin konkurranseevne. Størstedelen av eksporten foregår 
allerede uten tilskudd.

5) Det største markedsproblemet som visse deler av 
Fellesskapets vinsektor for tiden står overfor, er deres 
begrensede evne til å tilpasse seg raskt nok til de 
konkurransemessige endringene på både det indre og det 
ytre marked. Den nåværende felles markedsordningen 
har ikke kunnet tilby løsninger for vindyrkingsarealer der 
produksjonen tydeligvis ikke gir tilstrekkelig lønnsomme 
avsetningsmuligheter. For arealer med markeder i 
ekspansjon har det ikke vært tilstrekkelig fleksibilitet til 
å åpne for utviklingsperspektiver.

6) I 1994 la Kommisjonen fram et forslag til reform av den 
felles markedsordning for vin, som imidlertid ikke ble 
vedtatt. Markedssituasjonen har endret seg siden dette.

7) Den felles markedsordning for vin bør derfor reformeres, 
for å sikre nødvendig fleksibilitet til lett å tilpasse seg nye 
utviklingstrekk med følgende brede målsetninger: å bevare 
den forbedrede likevekten mellom tilbud og etterspørsel 
på fellesskapsmarkedet; å gi produsentene mulighet til 
å utnytte markeder i ekspansjon; å gjøre sektoren mer 

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1493/1999

av 17. mai 1999

om den felles markedsordning for vin(*)

2009/EØS/34/38



Nr. 34/672 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

konkurransedyktig på lengre sikt; å fjerne muligheten 
for intervensjon som en kunstig avsetningsmulighet for 
overskuddsproduksjonen; å støtte vinmarkedet og derved 
fremme kontinuiteten i forsyningen av vindestillater til 
de deler av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt 
bruker denne formen for alkohol; å tilrettelegge for 
regionalt mangfold; og å formalisere den potensielle rollen 
til produsentorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.

8) Forordning (EØF) nr. 822/87 er supplert og gjennomført 
ved forordning (EØF) nr. 346/791, (EØF) nr. 351/792, 
sist endret ved forordning (EØF) nr. 1029/913, (EØF) nr. 
460/794, sist endret ved forordning (EØF) nr. 3805/855, 
(EØF) nr. 465/806, sist endret ved forordning (EØF) 
nr. 1597/837, (EØF) nr. 457/808, (EØF) nr. 458/809, 
sist endret ved forordning (EØF) nr. 596/9110, (EØF) nr. 
1873/8411, sist endret ved forordning (EF) nr. 2612/9712, 
(EØF) nr. 895/8513, sist endret ved forordning (EØF) nr. 
3768/8514, (EØF) nr. 823/8715, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1426/9616, (EØF) nr. 1442/8817, sist endret ved 
forordning (EF) nr. 859/199918, (EØF) nr. 3877/8819, (EØF) 
nr. 4252/8820, sist endret ved forordning (EF) nr. 1629/9821, 
(EØF) nr. 2046/8922, sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2468/9623, (EØF) nr. 2048/8924, (EØF) nr. 2389/8925, 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2088/9726, (EØF) nr. 
2390/8927, sist endret ved forordning (EF) nr. 2611/9728, 
(EØF) nr. 2391/8929, (EØF) nr. 2392/8930, sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1427/9631, (EØF) nr. 3677/8932, 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2796/9433, (EØF) nr. 
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3895/9134, (EØF) nr. 2332/9235, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1692/98 og (EØF) nr. 2333/9236, sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1429/9637. Disse forordningene er 
blitt betydelig endret en rekke ganger. Ved nye endringer 
i disse forordningene bør de av klarhetshensyn samles i 
én enkelt tekst.

9) Ved forordning (EØF) nr. 822/87 ble det fastsatt at Rådet 
skulle fastsette alminnelige regler for gjennomføringen 
av den. Dette førte til et regelverk med en kompleks 
struktur. De ovennevnte forordningene inneholdt en stor 
mengde tekniske detaljer som måtte endres ofte. Denne 
forordning bør derfor generelt inneholde alle nødvendige 
retningslinjer for gjennomføringen av den. Rådet bør 
tildele alle nødvendige gjennomføringsmyndigheter til 
Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 211.

10) Reglene for den felles markedsordning for vin er ekstremt 
komplekse. I visse tilfeller tar de ikke tilstrekkelig 
hensyn til regionalt mangfold. Reglene bør derfor i den 
grad det er mulig, forenkles, og det bør også innenfor 
fellesskapsrammen utvikles og gjennomføres en politikk 
så nær på produsenten som mulig.

11) For å utnytte og forsterke den forbedrede 
markedslikevekten, og for bedre å tilpasse tilbudet til 
etterspørselen for visse produkttyper, bør det fastsettes en 
rekke tiltak for forvaltning av vindyrkingspotensial, som 
omfatter begrensning av beplantning på mellomlang sikt, 
tilskudd for endelig avvikling av vindyrkingsarealer og 
støtte til omstrukturering og omlegging av vingårder.

12) Strukturtiltak som ikke er direkte knyttet til vinproduksjon, 
hører inn under virkeområdet til rådsforordning (EF) 
nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling 
av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og 
garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og 
oppheving av visse forordninger38. Salgsfremmende tiltak 
bidrar i stor grad til sektorens konkurranseevne, og det bør 
særlig gis støtte til å fremme salget av vin fra Fellesskapet 
på tredjestatsmarkeder. For å sikre sammenheng med 
Fellesskapets generelle salgsfremmende politikk, bør 
imidlertid tiltak som er knyttet til vinsektoren, høre 
inn under virkeområdet til horisontale regler på dette 
området. For dette formål har Kommisjonen framlagt 
et forslag til en forordning om opplysningskampanjer 
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og salgsfremmende tiltak for landbruksprodukter i 
tredjestater1.

13) Likevekten på markedet er forbedret, selv om det har 
skjedd relativt langsomt og med visse vanskeligheter. De 
nåværende begrensningene av beplantning har vist seg å 
være vesentlige for dette resultatet. Erfaringen har vist 
at det tilsynelatende ikke er mulig å bruke andre tiltak 
for å utnytte og forsterke den forbedrede likevekten på 
markedet. I allmennhetens interesse ser det derfor ut til å 
være nødvendig å regulere produsentenes utøvelse av sin 
eiendomsrett på denne måten.

14) Det bør derfor fortsatt finnes begrensninger av beplantning 
i et tidsrom som er begrenset på mellomlang sikt, slik at 
alle strukturtiltak kan få full virkning, og derved bør 
planting av vinstokker til vinproduksjon være forbudt 
til 31. juli 2010 med mindre annet er fastsatt i denne 
forordning.

15) Den gjeldende tillatelsen til nyplanting i forbindelse 
med morrotstokker for podekvister, omstrukturering og 
ekspropriasjon samt vindyrkingsforsøk, har vist seg 
ikke å forstyrre vinmarkedet urimelig og bør derfor 
opprettholdes, med forbehold om nødvendige kontroller. 
Av samme grunner bør det også være mulig å plante 
vinstokker for produksjon beregnet på vindyrkerens eget 
konsum.

16) Den gjeldende tillatelsen til nyplanting for produksjon 
av kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd) 
og bordvin med en geografisk betegnelse, har vist 
seg å være et nyttig element i kvalitetspolitikken som 
skal tilpasse tilbudet bedre til etterspørselen. Når først 
ordningen med en reserve av plantingsrettigheter 
fungerer fullt ut, bør denne ordningen imidlertid oppfylle 
denne målsetningen. Den gjeldende tillatelsen bør derfor 
videreføres, med forbehold om nødvendige kontroller, i 
en overgangsperiode som utløper 31. juli 2003, ettersom 
ordningen med reserver bør fungere fullt ut på dette 
tidspunktet.

17) Den gjeldende tillatelsen til å gjenplante vinstokker 
er nødvendig av hensyn til den normale fornyelsen av 
uttjente vinmarker. Den nåværende ordningen bør derfor 
opprettholdes, med forbehold om nødvendige kontroller. 
For å oppnå større fleksibilitet bør ordningen også gjøre det 
mulig, med forbehold om nødvendige kontroller, å erverve 
og utnytte gjenplantingsrettigheter før den tilknyttede 
opprykkingen finner sted. Gjenplantingsrettigheter som 
er ervervet i henhold til tidligere fellesskapsregler eller 
nasjonale regler, bør overholdes. Det bør dessuten være 
mulig å overdra gjenplantingsrettigheter til en annen 
driftsenhet, med forbehold om streng kontroll, forutsatt at 
denne overdragelsen skjer som ledd i kvalitetspolitikken 

(1) EFT C 32 av 6.2.1999, s. 12.

eller angår morrotstokker for podekvister, eller det er i 
forbindelse med overdragelse av en del av driftsenheten. 
For å sikre at den felles markedsordning fungerer 
tilfredsstillende, bør disse overdragelsene finne sted 
innenfor samme medlemsstat.

18) For å forbedre forvaltningen av vindyrkingspotensialet 
og fremme effektiv utnyttelse av plantingsrettigheter og 
derved dempe virkningen av beplantningsbegrensningene 
ytterligere, bør det innføres en ordning med nasjonale og/
eller regionale reserver.

19) Medlemsstatene bør, med forbehold om nødvendige 
kontroller, i stort omfang kunne forvalte reservene, slik at 
de bedre kan tilpasse utnyttelsen av plantingsrettighetene 
fra disse reservene til de lokale behovene. I den forbindelse 
bør de ha mulighet til å kjøpe plantingsrettigheter for å la 
dem inngå i reserven, og å selge plantingsrettigheter 
fra reserven. For dette formål bør medlemsstatene ha 
mulighet til å unnlate å anvende ordningen med reserver, 
forutsatt at de kan godtgjøre at de allerede har en effektiv 
ordning for å forvalte plantingsrettigheter.

20) Ved å gi unge vinprodusenter særlige fordeler, kan ikke 
bare deres etablering lettes, men også den strukturmessige 
tilpasningen av driftsenhetene deres etter den første 
etableringen. Disse produsentene bør derfor kunne få 
tildelt rettigheter fra reservene vederlagsfritt.

21) For å sikre at ressursene utnyttes på en best mulig måte 
og for å tilpasse etterspørselen bedre til behovet, bør 
plantingsrettighetene brukes av innehaverne innen en 
rimelig frist og i annet fall overføres eller tilbakeføres til 
reservene. Rettigheter som er overført til reservene, bør 
av samme årsaker tildeles innen en rimelig frist.

22) På bakgrunn av den forbedrede likevekten på markedet 
og det ekspanderende verdensmarkedet kan det være 
berettiget å øke plantingsrettighetene som skal tildeles til 
de berørte medlemsstater, samt for en dels vedkommende, 
til en fellesskapsreserve for fordeling i tilfelle av økt 
markedsetterspørsel. Nyplantingsrettighetene som er 
tildelt for kvbd, og bordviner angitt med en geografisk 
betegnelse, bør motregnes i denne økningen.

23) Visse arealer er blitt beplantet i strid med bestemmelsene 
som begrenser beplantningen. Det har vist seg å være 
vanskelig å håndheve de sanksjonene som skal sikre at 
produkter fra slike arealer ikke forstyrrer vinmarkedet. 
Arealer som er ulovlig beplantet, bør derfor rykkes opp. 
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Dette kravet bør gjelde for all ulovlig beplantning som 
har funnet sted etter at forslaget til denne forordning er 
blitt kunngjort, idet produsentene fra denne dato har hatt 
kjennskap til planen om å innføre dette kravet.

24) Med forbehold for gjeldende nasjonale tiltak, er det av 
hensyn til rettssikkerheten, ikke mulig på fellesskapsplan 
å håndheve kravet om opprykking av arealer som er 
beplantet i strid med begrensningene, før forslaget til 
denne forordning er blitt kunngjort. For å oppnå bedre 
kontroll med vindyrkingspotensialet bør medlemsstatene 
derfor i et bestemt tidsrom kunne legalisere disse 
arealene, med forbehold om nødvendige kontroller. 
Arealene kan behandles forskjellig i forbindelse med 
legaliseringen, avhengig av nærmere detaljer om den 
berørte beplantningen, særlig dersom en slik beplantning 
trolig vil føre til en økning i produksjonen. Dersom det 
er risiko for dette, kan den berørte produsenten pålegges 
hensiktsmessige administrative sanksjoner.

25) Medlemsstatene bør kunne ta hensyn til lokale forhold 
og derfor kunne håndheve strengere regler med hensyn 
til nyplanting, gjenplanting og dobbeltpoding, dersom det 
er nødvendig.

26) Det finnes vindyrkingsområder der produksjonen ikke er 
tilpasset etterspørselen. For å oppnå en bedre tilpasning 
av sektoren som helhet, bør det oppmuntres til endelig 
avvikling av vindyrkingsarealene i disse områdene. Det 
bør derfor gis et tilskudd for dette formålet. Forvaltningen 
av et slikt tilskudd bør overlates til medlemsstatene 
innenfor en fellesskapsramme og med forbehold om 
nødvendige kontroller, slik at tilskuddet bedre kan 
komme de berørte regionene til gode. Medlemsstatene 
skal derfor særlig kunne utpeke de berørte regioner og 
fastsette størrelsen på tilskuddet ut fra objektive kriterier 
og innenfor en generell øvre grense.

27) Produksjonen i de medlemsstater hvor vinproduksjonen 
ligger under 25 000 hektoliter per år, har ikke alvorlig 
innvirkning på markedslikevekten. Disse medlemsstatene 
bør derfor fritas fra begrensningene av beplantning, men 
de bør ikke ha tilgang til tilskuddet for endelig avvikling 
av vindyrkingsarealer.

28) Det finnes andre vindyrkingsområder der produksjonen 
ikke er tilpasset etterspørselen, men der produksjonen 
bedre kunne tilpasses gjennom omstrukturering av 
vindyrkingsarealene gjennom sortskifte, flytting av 
vindyrkingsarealer eller forbedring av driftsmetodene for 
vingårder. Det bør derfor gis støtte til denne målsetningen, 
med forbehold om nødvendige kontroller.

29) For at omstruktureringen og omleggingen skal kunne 
gjennomføres på en kontrollert måte, bør de planlegges. 

Planene bør utarbeides på et nivå så nært produsenten 
som mulig, for å sikre at det tas hensyn til regionalt 
mangfold. For å sikre at planene er i samsvar med 
fellesskapsreglene, skal imidlertid medlemsstatene 
fortsatt være ansvarlige for dem i siste instans.

30) Omstrukturing og omlegging har to viktige økonomiske 
følger for produsenten, nemlig inntektstap i 
omleggingsperioden og kostnadene ved gjennomføringen 
av disse tiltakene. Støtten skal derfor dekke begge disse 
følgene. I omstruktureringsprosessen er det rom for 
ytterligere nasjonale tiltak, innenfor fastsatte grenser.

31) For å oppnå en bedre forvaltning av vindyrkingspotensialet, 
er det ønskelig at det utarbeides en fortegnelse over dette 
potensialet i medlemsstaten eller på regionalt plan. For å 
oppmuntre medlemsstatene til å utarbeide fortegnelsen, 
bør bare de medlemsstater som har utarbeidet en slik 
fortegnelse, få tilgang til å legalisere ulovlig beplantede 
arealer, å øke plantingsrettighetene og å gi støtte til 
omstrukturerings- og omleggingstiltak. Når det gjelder 
regionale fortegnelser, bør ikke de regionene som har 
utarbeidet fortegnelser, utelukkes fra å kunne bli tildelt 
omstrukturerings- og omleggingstiltak fordi andre 
regioner ikke har utarbeidet en slik fortegnelse. Imidlertid 
må alle regionale fortegnelser være fullført senest 31. 
desember 2001.

32) Klassifiseringen av vinstokksorter for vinproduksjon 
er en oppgave som best utføres på et nivå så nært 
produsenten som mulig. Medlemsstatene bør derfor 
overta denne oppgaven fra Fellesskapet.

33) Rådsforordning (EØF) nr. 2392/86 av 24. juli 1986 om 
opprettelse av Fellesskapets vingårdsregister1, sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1631/982, skal fortsatt gjelde 
slik at de medlemsstatene som er i ferd med å utarbeide 
fortegnelsene, kan fullføre oppgaven. Det bør imidlertid 
fastsettes at forordningen skal endres eller oppheves 
senere.

34) For å bevare markedslikevekten bør det gis støtte til privat 
lagring av bordvin og visse typer druemost. Tiltaket bør 
være så fleksibelt og følsomt for markedssvingninger 
som mulig. Av hensyn til dette bør anvendelsen av det 
kunne oppheves på kort varsel.

35) For å fjerne muligheten for intervensjon som en kunstig 
avsetningsmulighet for overskuddsproduksjon, bør 

(1) EFT L 208 av 31.7.1986, s. 1.
(2) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 14.
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destillasjonsordningen endres. Følgende former for 
destillasjon bør derfor finnes: obligatorisk destillasjon av 
biprodukter fra vinframstilling, obligatorisk destillasjon 
av vin fra druer som ikke er klassifisert utelukkende som 
vindruesorter, destillasjon for å støtte vinmarkedet ved å 
fremme kontinuiteten i forsyningen av vindestillater til 
de deler av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt 
bruker denne formen for alkohol, samt krisedestillasjon. 
Det bør avstås fra andre former for destillasjon. Disse 
tiltakene bør være så fleksible som mulig for å passe til 
markedets behov og særlige regionale forhold.

36) Tatt i betraktning den dårlige kvaliteten på vin som 
er oppnådd ved fullstendig utpressing, bør denne 
framgangsmåten forbys, og for å forhindre den bør 
det fastsettes obligatorisk destillasjon av pressrester og 
berme. For å kunne ta hensyn til produksjonsvilkårene 
i visse vindyrkingsområder kan det imidlertid fastsettes 
unntak fra denne forpliktelsen. Siden produksjons- og 
markedsstrukturene i vindyrkingssone A, i den tyske 
delen av vindyrkingssone B og i vindyrkingsarealer i 
Østerrike dessuten i seg selv sikrer at målene for tiltaket 
oppnås, bør produsentene i disse regionene ikke ha plikt 
til å destillere biprodukter fra vinframstilling, men ha 
plikt til å trekke tilbake slike biprodukter under kontroll.

37) Produksjonen av vin fra druer som ikke er klassifisert 
utelukkende som vindruesorter, bør i første omgang rettes 
mot tradisjonelle bruksområder i sektoren for alkoholsterke 
drikker og andre tradisjonelle avsetningsmuligheter. Det 
bør fastsettes at slik vin som er framstilt ut over de 
normale mengder rettet mot slike bruksområder, skal 
gjennomgå obligatorisk destillasjon.

38) Visse deler av sektoren for konsumalkohol utgjør en 
viktig tradisjonell avsetningsmulighet for produkter fra 
vindestillasjon og andre vinprodukter. Det bør for å 
forsyne dette markedet, derfor gis fellesskapsstøtte til 
destillasjon av bordvin og vin som er egnet til å gi 
bordvin, i form av en primær støtte som betales for 
destillasjon av disse vinene, og som sekundær støtte for 
lagring av det framstilte destillatet.

39) I tilfelle av ekstraordinære markedsforstyrrelser 
og alvorlige kvalitetsproblemer kan det innføres 
krisedestilllasjonstiltak. Kommisjonen bør, for å ta 
hensyn til særlige forhold, fastsette støttens størrelse og 
form, herunder tilfeller når det er notert et merkbart fall 
i markedsprisen for en vinkategori. Tiltaket bør være 
valgfritt for produsentene. Det bør fastsettes at dersom 
dette tiltaket anvendes i tre år på rad for en bestemt 
vinkategori (i en bestemt sone), skal Kommisjonen 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport, og 
eventuelt forslag.

40) Avsetningen av alkohol fra destillasjon bør utføres på 
en måte som gir større mulighet for åpenhet og kontroll, 
og slik at de tradisjonelle markeder for alkohol ikke 
forstyrres.

41) Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent 
skjer for tiden ikke på de samme økonomiske vilkår for 
alle produsenter i Fellesskapet, på grunn av de ulike 
ønologiske framstillingsmåter som denne forordning 
tillater. For å fjerne denne forskjellsbehandlingen bør det 
oppmuntres til bruk av vinstokkprodukter til anriking, 
noe som utvider disse produktenes avsetningsmuligheter 
og bidrar til å unngå at det dannes overskudd av vin. For 
å oppnå dette må prisene på de ulike produktene som 
brukes til anriking, tilpasses. Dette resultatet kan nås ved 
at det innføres en støtteordning til fordel for konsentrert 
druemost og rektifisert konsentrert druemost som kommer 
fra visse regioner og som brukes til anriking.

42) Det har vist seg nødvendig å øke bruken av 
vinstokkprodukter for å oppnå en mer stabil likevekt 
mellom produksjon og forbruk. Det synes berettiget 
å gripe inn før selve produksjonsstadiet for bordvin 
ved å oppmuntre til bruk av most til andre formål enn 
vinframstilling, ved hjelp av støtte for å sikre at de 
tradisjonelle avsetningsmulighetene for vinprodukter fra 
Fellesskapet kan opprettholdes. Tiltaket bør anvendes 
slik at konkurransevridning unngås, samtidig som det tas 
hensyn til tradisjonelle produksjonsmetoder.

43) Produsenter som ikke har oppfylt sine forpliktelser i 
forbindelse med obligatorisk destillasjon, skal utelukkes 
fra å dra fordel av intervensjonstiltak.

44) Det bør også fastsettes at det kan treffes tiltak ved høye 
priser på fellesskapsmarkedet.

45) På bakgrunn av vinmarkedets særtrekk, vil 
opprettelsen av produsentorganisasjoner kunne bidra 
til å oppnå målene for den felles markedsordning. 
Medlemsstatene kan anerkjenne slike organisasjoner. 
Disse produsentorganisasjonene bør opprettes på frivillig 
grunnlag, og de bør bevise sin formålstjenlighet gjennom 
omfanget av og effektiviteten på de tjenestene de tilbyr 
sine medlemmer.

46) For at markedet for kvbd og bordvin med geografiske 
betegnelser skal kunne fungere bedre, skal medlemsstatene 



Nr. 34/676 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

kunne iverksette vedtak gjort av bransjeorganisasjoner. 
Disse beslutningene bør ha et slikt omfang at visse 
former for samordnet praksis utelukkes. Kommisjonen 
bør garantere at disse beslutningene er i samsvar med 
fellesskapsretten. Bransjeorganisasjoner skal utføre 
visse oppgaver, særlig under hensyn til forbrukernes 
interesser.

47) Av helsegrunner og av hensyn til kvalitetsmålsetningene, 
bør det på fellesskapsplan fastsettes ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder, som for 
framstilling av produktene som omfattes av denne 
forordning, er de eneste tillatte. Av samme grunner bør 
det bare brukes vindruesorter til å produsere vin beregnet 
på konsum.

48) På bakgrunn av at produksjonsforholdene, særlig 
jordbunn, terreng og klima, varierer betydelig fra en 
vindyrkingssone til en annen i Fellesskapet, er det av 
avgjørende betydning at det tas hensyn til slike variasjoner 
i forbindelse med ønologiske framstillingsmåter 
og behandlingsmetoder. Visse tekniske grenser og 
vilkår i forbindelse med disse framstillingsmåtene og 
behandlingsmetodene bør fastsettes i de nærmere regler 
for gjennomføringen, slik at de lettere kan endres på 
bakgrunn av erfaringen og den tekniske utvikling. Det 
bør imidlertid fastsettes grenseverdier for svoveldioksid, 
sorbinsyre og kaliumsorbat i denne forordning, på grunn 
av disse stoffenes helsemessige betydning.

49) Det bør fastsettes godkjente analysemetoder for 
vinprodukter.

50) Beskrivelsen, betegnelsen og presentasjonen av 
produkter som omfattes av denne forordning, kan ha 
stor innvirkning på deres omsetningsmuligheter. Det bør 
derfor i denne forordning fastsettes regler om dette, som 
tar hensyn til forbrukernes og produsentenes legitime 
interesser, og som bidrar til at det indre marked fungerer 
på en tilfredsstillende måte samt fremmer produksjonen 
av kvalitetsprodukter. De grunnleggende prinsippene for 
disse reglene skal fastsette obligatorisk bruk av visse 
betegnelser for å identifisere produktet og gi forbrukerne 
visse viktige opplysninger samt valgfri bruk av visse 
andre opplysninger på bakgrunn av fellesskapsregler 
eller på grunnlag av bestemmelser om forebygging av 
bedrageri.

51) Reglene som særlig gjelder betegnelse, bør omfatte 
bestemmelser om forebygging av bedrageri, sanksjoner 
på fellesskapsplan som skal anvendes i tilfeller av 
ukorrekt merking, bruk av språk, særlig når det gjelder 
forskjellige alfabeter, og bruk av varemerker, særlig når 
disse kan skape forvirring blant forbrukerne.

52) Av hensyn til forskjellene mellom produkter som omfattes 
av denne forordning, og deres markeder, og forbrukernes 
forventninger samt tradisjonelle bruksområder, skal 
reglene differensieres etter de aktuelle produktene, 
særlig når det gjelder musserende vin, og etter deres 
opprinnelse.

53) Det bør også være regler for merking av importerte 
produkter, særlig for å presisere deres opprinnelse og 
unngå enhver forveksling med fellesskapsprodukter.

54) Retten til å bruke geografiske betegnelser og andre 
tradisjonelle betegnelser har stor økonomisk betydning. 
Det er derfor viktig at det finnes regler for denne retten, og 
at disse betegnelsene beskyttes. For å fremme rettferdig 
konkurranse og derved unngå å villede forbrukerne, 
kan det være nødvendig at denne beskyttelsen må 
berøre produkter som ikke omfattes av denne forordning, 
herunder produkter som ikke er nevnt i traktatens vedlegg 
I.

55) Av hensyn til forbrukernes interesser og ønsket om å 
oppnå likeverdig behandling av kvbd i tredjestater, bør 
det innenfor rammen av gjensidige forpliktelser fastsettes 
at importert vin som er beregnet på direkte konsum, og 
som er angitt med en geografisk betegnelse, kan dra 
fordel av disse beskyttelses- og kontrollordningene når 
de markedsføres i Fellesskapet.

56) For å ta hensyn til forpliktelsene som følger av særlig 
artikkel 23 og 24 i avtalen om handelsrelaterte sider 
ved immaterialrettigheter, som utgjør en integrert del av 
avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon 
(WTO), godkjent ved vedtak 94/800/EF1, bør det 
fastsettes at de berørte parter på visse vilkår kan 
forhindre ulovlig bruk av geografiske betegnelser som 
er beskyttet av en tredjestat som er medlem av Verdens 
handelsorganisasjon.

57) Utviklingen av en politikk for å fremme kvalitetsproduksjon 
i landbruket og særlig innen vindyrking, kan bare 
bidra til å forbedre markedsforholdene og derved øke 
avsetningsmulighetene. Innføringen av ytterligere felles 
regler for produksjon og kontroll av kvbd hører inn under 
rammene for denne politikken og kan bidra til at disse 
målene nås.

58) For å sikre at det opprettholdes en minstekvalitet for kvbd, 
for å unngå en ukontrollert økning i produksjonen av slik 
vin og med sikte på tilnærming av medlemsstatenes 

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.
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bestemmelser slik at det kan skapes like konkurransevilkår 
i Fellesskapet, bør det fastsettes et rammeverk med 
fellesskapsregler for produksjon av og kontroll med 
kvbd, som særbestemmelsene vedtatt av medlemsstatene 
skal være i samsvar med.

59) Art og rekkevidde av de faktorer som bidrar til å 
karakterisere de enkelte kvbd, må oppregnes og 
defineres, og i denne forbindelse må det tas hensyn til 
tradisjonelle produksjonsvilkår. Det bør dessuten gjøres 
en felles innsats for å harmonisere kvalitetskravene. Disse 
faktorene bør være som følger: produksjonsområdets 
avgrensning, vinstokksorter, dyrkingsmetoder, 
vinframstillingsmetoder, laveste naturlige alkoholstyrke 
i volumprosent, avling per hektar, analyse og vurdering 
av organoleptiske egenskaper. Det bør fastsettes særlige 
regler for kvalitetssterkvin fra bestemte dyrkingsområder 
(kvbd-sterkvin) og musserende kvalitetsvin fra bestemte 
dyrkingsområder (musserende kvbd) på grunn av disse 
produktenes særlige kjennetegn.

60) Erfaringen har vist at det er nødvendig å fastsette presise 
regler for nedklassifisering av kvbd til bordvin, og å angi 
de tilfeller der produsenten har mulighet til å unnlate å 
anmode om at et produkt som i vedkommendes avlings- 
eller produksjonsoppgave er oppført som et produkt 
egnet til å gi kvbd, klassifiseres som kvbd.

61) For å sikre de særlige kvalitetskjennetegn for kvbd bør 
medlemsstatene ha anledning til å anvende ytterligere 
eller strengere regler for å styre produksjon og omsetning 
av kvbd, i samsvar med rimelig sedvane.

62) Gjennomføringen av et felles marked for vin i Fellesskapet 
innebærer at det innføres en felles ordning for handel ved 
de ytre grenser i Fellesskapet. I tillegg til tiltakene for det 
ytre marked bør en handelsordning med importavgifter 
og tilbakebetalinger ved eksport i prinsippet stabilisere 
fellesskapsmarkedet. Handelsordningen er basert på 
avtalene inngått innenfor rammen av de multilaterale 
handelsforhandlingene under Uruguay-runden.

63) For å kontrollere omfanget av handelen med vin med 
tredjestater, bør det innføres en ordning med import- og 
eksportlisenser for visse produkter, samtidig som det 
stilles en sikkerhet som garanterer gjennomføringen av 
transaksjonene det søkes lisens for.

64) For å unngå eller hindre skadelige virkninger for 
fellesskapsmarkedet som følge av import av visse 
landbruksprodukter, skal det ved import av ett eller flere 
av disse produktene pålegges en tilleggstoll dersom visse 
vilkår er oppfylt.

65) Kommisjonen bør, på visse vilkår, ha myndighet til å 
åpne og forvalte tollkvoter som følger av internasjonale 
avtaler som er inngått i samsvar med traktaten, eller av en 
annen rettsakt vedtatt av Rådet.

66) Bestemmelser om tildeling av tilbakebetaling ved eksport 
til tredjestater, som er basert på forskjellen mellom 
prisene i Fellesskapet og prisene på verdensmarkedet, 
og som omfattes av WTO-avtalen om landbruk1, bør 
gjøre det mulig å sikre Fellesskapets deltakelse i den 
internasjonale handel med vin. Det bør fastsettes mengde- 
og verdibegrensninger for disse tilbakebetalingene.

67) Det kan ved fastsettelsen av tilbakebetalingen sikres at 
verdibegrensningene overholdes gjennom kontroll av 
utbetalingene som foretas innen rammene av regelverket til 
Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket. 
Kontrollen kan lettes ved at det blir obligatorisk å fastsette 
tilbakebetalingene på forhånd, samtidig som det ved 
differensierte tilbakebetalinger gis mulighet til å endre 
det fastsatte bestemmelsessted innenfor et geografisk 
område der det gjelder bare én sats for tilbakebetalinger. 
Ved endring av bestemmelsessted bør tilbakebetalingen 
som gjelder for det faktiske bestemmelsesstedet utbetales, 
men med en øvre grense lik beløpet som gjelder for det 
forhåndsbestemte bestemmelsesstedet.

68) For å sikre at mengdebegrensningene overholdes må det 
innføres et pålitelig og effektivt kontrollsystem. For dette 
formål bør det i forbindelse med alle tilbakebetalinger 
kreves en eksportlisens. Tilbakebetalinger bør foretas 
innen de eksisterende grenser, avhengig av den bestemte 
situasjonen for hvert berørt produkt. Unntak fra denne 
regelen kan tillates bare for matvarehjelp, som er unntatt 
fra enhver begrensning. Kontrollen med mengdene som 
eksporteres med tilbakebetaling i de omsetningsårene 
som er nevnt i WTO-avtalen om landbruk, kan foretas 
på grunnlag av eksportlisensene utstedt for hvert 
omsetningsår.

69) I tillegg til ordningen beskrevet ovenfor og i den grad det 
er nødvendig for at den skal virke på en tilfredsstillende 
måte, bør det fastsettes en mulighet til å regulere bruken 
av ordningen med innenlands bearbeiding eller, når 
markedssituasjonen krever det, forby den.

70) Ordningen med toll og avgifter gjør det mulig å gi avkall 
på alle andre vernetiltak ved de ytre grenser i Fellesskapet. 
Under særlige forhold kan imidlertid ordningen for 
det indre marked og for toll og avgifter vise seg å 
være utilstrekkelig. For at fellesskapsmarkedet i slike 
tilfeller ikke skal være uten beskyttelse mot eventuelle 
forstyrrelser som følge av dette, bør Fellesskapet ha 
mulighet til å treffe alle nødvendige tiltak omgående. 

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 22.
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Disse tiltakene skal være i samsvar med forpliktelsene 
som følger av de relevante WTO-avtaler.

71) Produkter som er importert fra tredjestater, må omfattes 
av regler som sikrer en viss likevekt med Fellesskapets 
vindefinisjoner. De bør også være i samsvar med 
opprinnelsesstatens regler og under visse omstendigheter 
ledsages av en analyserapport.

72) Det bør fastsettes at alle produkter som omfattes av denne 
forordning, og som omsettes innenfor Fellesskapet, skal 
være forsynt med et følgedokument.

73) Gjennomføringen av et felles marked vil settes i fare 
dersom visse former for støtte blir gitt. De bestemmelser 
i traktaten som tillater vurdering av støtte gitt av 
medlemsstatene og forbud mot støtte som er uforenlig 
med det felles marked, bør derfor få anvendelse på 
den felles markedsordning for vin. Bestemmelsene om 
tilskudd til endelig avvikling av vindyrkingsarealer bør 
ikke i seg selv utelukke at det gis nasjonal støtte til 
samme formål.

74) I betrakting av at reglene for vinsektoren nødvendigvis er 
komplekse, bør myndighetene i medlemsstatene sørge for 
at de overholdes. Kommisjonen bør selv overvåke og sikre 
at disse reglene overholdes gjennom egne inspektører 
som samarbeider med myndigheter i medlemsstatene.

75) Etter hvert som det felles vinmarked utvikler seg, skal 
medlemsstatene og Kommisjonen oversende hverandre 
de opplysninger som er nødvendige for å anvende denne 
forordning. Det er viktig at produsenter av druer til 
vinframstilling, most og vin utarbeider en

  avlingsoppgave, siden dette er nødvendig informasjon. 
Medlemsstatene skal kunne be om ytterligere opplysninger 
fra produsentene. Kommisjonen skal kunne hente bistand 
utenfra ved vurdering av alle opplysninger.

76) For å lette gjennomføringen av bestemmelsene i 
denne forordning bør det fastsettes en framgangsmåte 
for opprettelse av et nært samarbeid mellom 
medlemsstatene og Kommisjonen innenfor rammen av 
en forvaltningskomité.

77) Utgifter som medlemsstatene har pådratt seg som følge 
av de forpliktelser som anvendelsen av denne forordning 
medfører, skal finansieres av Fellesskapet i samsvar med 
rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering av 
den felles landbrukspolitikk1.

78) Den felles markedsordning for vin må samtidig og på 
en hensiktsmessig måte ta hensyn til målene fastsatt i 
traktatens artikkel 33 og 131.

79) Den felles markedsordning for vin må også anvendes på 
grunnlag av avtalene inngått i samsvar med traktatens 
artikkel 300 nr. 2, særlig de som utgjør en del av avtalen 
om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, spesielt 
avtalen om tekniske handelshindringer2.

80) Overgangen fra bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 822/87 og andre forordninger for vinsektoren til 
bestemmelsene i denne forordning, kan skape problemer 
som ikke er behandlet i denne forordning. Dersom slike 
problemer oppstår, bør Kommisjonen kunne vedta de 
nødvendige overgangstiltak. Kommisjonen bør også ha 
myndighet til å løse særlige praktiske problemer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(1) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 103.
(2) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 86.

AVDELING I

VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

1. Den felles markedsordning for vin skal omfatte regler for vindyrkingspotensial, markedsmekanismer, produsentorganisasjoner 
og bransjeorganisasjoner, ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder, beskrivelser, betegnelser, presentasjon og beskyttelse 
av produkter, kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd) og handel med tredjestater.
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KAPITTEL I

PLANTING AV VINSTOKKER

Artikkel 2

1. Planting av vinstokker av sorter som er klassifisert som 
vindruesorter i samsvar med artikkel 19 nr. 1, skal være forbudt 
til 31. juli 2010, med mindre plantingen utføres i samsvar 
med:

a) en nyplantingsrett, som definert i artikkel 3,

b) en gjenplantingsrett, som definert i artikkel 4, eller

c) en plantingsrett tildelt fra en reserve, som definert i 
artikkel 5 eller artikkel 6 nr. 1 dersom artikkel 5 nr. 8 får 
anvendelse.

Fram til samme dato er det også forbudt å dobbeltpode 
vindruesorter på andre sorter enn vindruer.

2. Druer fra arealer:

a) der vinstokker er blitt plantet før 1. september 1998, og

2. Den får anvendelse på følgende produkter:

KN-kode  Varebeskrivelse

a) 2009 60

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

Drueråsaft (herunder druemost)

Annen druemost enn druemost i gjæring eller druemost der gjæringen er avbrutt på annen 
måte enn ved tilsetting av alkohol

b) ex 2204 Vin av friske druer, inkludert sterkvin; annen druemost enn druemost som hører under 
posisjon 2009, unntatt annen druemost som hører under underposisjon 2204 30 92, 2204 
30 94, 2204 30 96 og 2204 30 98

c) 0806 10 93
0806 10 95
0806 10 97

2209 00 11
2209 00 19

Friske druer, bortsett fra borddruer

Vineddik

d) 2206 00 10

2307 00 11
2307 00 19

2308 90 11
2308 90 19

Piquette

Vinberme

Pressrester av druer

3. Definisjonene på produktbetegnelsene som er brukt i denne forordning, er oppført i vedlegg I, 
definisjonene på alkoholstyrke finnes i vedlegg II, og definisjonene på vindyrkingssonene finnes i vedlegg 
III. Nærmere regler for gjennomføringen av disse vedleggene kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

4. Vinproduksjonsåret for produktene som omfattes av denne forordning (heretter kalt «vinår»), skal 
begynne 1. august hvert år og slutte 31. juli det påfølgende år.

AVDELING II

PRODUKSJONSPOTENSIAL
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b) hvis produksjon i henhold til artikkel 6 nr. 3 eller artikkel 
7 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 822/87 bare kan omsettes til 
destillasjon,

kan ikke brukes til å framstille vin beregnet på markedsføring. 
Produkter framstilt av slike druer, kan omsettes bare til 
destillasjonsforetak. Disse produktene kan imidlertid ikke 
brukes til framstilling av alkohol med en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på høyst 80 vol %.

3. Når en medlemsstat har utarbeidet en fortegnelse over 
vinproduksjonspotensial i samsvar med artikkel 16, kan den 
fravike nr. 2 i denne artikkel. Et slikt unntak skal gis før 31. 
juli 2002 og skal innebære at det gis tillatelse til å framstille vin 
beregnet på markedsføring, for de berørte arealer.

Unntaket skal gis:

a) dersom vedkommende produsent tidligere har rykket opp 
andre vinstokker på et tilsvarende areal med enkeltavling, 
bortsett fra i tilfeller der denne produsenten har mottatt 
et ryddingstilskudd for de berørte arealer i henhold til 
Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, og/eller

b) ved å tillate bruk av gjenplantingsrettigheter når en 
produsent har ervervet dem i et tidsrom som skal fastsettes 
etter plantingen av det berørte arealet; medlemsstatene kan 
også benytte de nyopprettede plantingsrettighetene nevnt i 
artikkel 6 nr. 1, til dette formål, og/eller

c) dersom medlemsstaten kan godtgjøre (til Kommisjonens 
tilfredsstillelse) at den har gjenplantingsrettigheter som 
det ikke er gjort krav på, og som stadig ville være gyldige 
dersom det var blitt søkt om dem; slike rettigheter kan 
brukes og fordeles på nytt til produsenter for et tilsvarende 
areal med enkeltavling, og/eller

d) dersom vedkommende produsent har påtatt seg å rykke 
opp et tilsvarende areal med enkeltavling i løpet av et 
tidsrom på tre år, når dette arealet er registrert i den berørte 
medlemsstatens vingårdsregister.

4. Når nr. 3 bokstav a) eller c) får anvendelse, skal 
medlemsstatene pålegge de berørte produsenter en 
hensiktsmessig administrativ sanksjon.

5. Nr. 3 bokstav c) kan bare brukes for arealer som ikke 
overstiger 1,2 % av vindyrkingsarealet.

6. Når nr. 3 bokstav b) får anvendelse:

a) dersom produsenten tildeles rettigheter fra en reserve, 
kan disse bare tildeles i samsvar med artikkel 5 nr. 3 
bokstav b), og vedkommende skal betale 150 % av prisen 
som medlemsstatene vanligvis krever i henhold til denne 
bestemmelsen, eller

b) dersom produsenten erverver en gjenplantingsrettighet, 
skal denne omfatte det berørte areal, pluss 50 %, idet disse 
50 % overføres til reserven eller reservene i samsvar med 
artikkel 5, eller legges til volumet av de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1, når artikkel 5 
nr. 8 får anvendelse.

7. Parseller beplantet med vinstokker av sorter klassifisert 
som vindruesorter i henhold til artikkel 19 nr. 1, og som:

a) er plantet fra 1. september 1998, og hvis produksjon 
i samsvar med artikkel 6 nr. 3 eller artikkel 7 nr. 4 
i forordning (EØF) nr. 822/87 bare kan omsettes til 
destillasjon, eller

b) er plantet i strid med forbudet mot planting i nr. 1,

skal rykkes opp. Kostnadene til slik opprykking skal dekkes 
av den berørte produsenten. Medlemsstatene skal treffe de 
nødvendige tiltak for å sikre at dette nummer får anvendelse.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan tildele nyplantingsretttigheter til 
produsentene for arealer:

a) som er beregnet på nyplanting innenfor rammen av 
jordskifte- eller ekspropriasjonstiltak i allmennhetens 
interesse, vedtatt i henhold til gjeldende nasjonal 
lovgivning,

b) som er beregnet på vindyrkingsforsøk, eller

c) som er beregnet på morrotstokker for podekvister.

Medlemsstatene kan også tildele nyplantingsrettigheter 
for arealer der vinproduktene utelukkende er beregnet på 
vindyrkerens eget konsum.

2. Medlemsstatene kan også senest 31. juli 2003 tildele 
nyplantingsrettigheter for arealer til produksjon av kvbd eller 
bordvin angitt med en geografisk betegnelse, dersom det 
anerkjennes at produksjonen av den aktuelle vin på grunn av 
dens kvalitet ligger langt under etterspørselen.
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3. Den produsenten som har fått tildelt nyplantingsrettigheter, 
skal bruke dem på de arealene og til de formålene som 
tildelingen gjelder.

4. Nyplantingsrettighetene skal brukes før utgangen av 
det andre vinåret etter det vinåret de ble tildelt. Andre 
nyplantingsrettigheter enn de som er nevnt i nr. 1, som ikke 
brukes i dette tidsrommet, skal overføres til en reserve i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a).

5. Andre nyplantingsrettigheter enn de som er nevnt i nr. 1, 
kan bare tildeles til produsentene innenfor mengdene fastsatt i 
artikkel 6 nr. 1. For dette formål:

a) skal medlemsstatene, før overføringen til én eller flere 
reserver av de nyopprettede plantingsrettighetene nevnt 
i artikkel 6, sikre at tildelingen av nyplantingsrettigheter 
ikke medfører at volumet av de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1, blir lavere 
enn null, og

b) når en medlemsstat har overført de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6, til én eller 
flere reserver, skal etterfølgende tildeling av en 
nyplantingsrettighet bety at en plantingsrettighet for et 
tilsvarende areal med enkeltavling skal fratrekkes reserven 
eller reservene for det berørte området. Dersom det ikke er 
tilstrekkelige plantingsrettigheter tilgjengelig i de berørte 
reservene, kan det ikke tildeles nyplantingsrettigheter.

Artikkel 4

1. Gjenplantingsrettigheter er som følger:

a) gjenplantingsrettigheter tildelt i henhold til nr. 2, eller

b) lignende rettigheter ervervet i henhold til tidligere 
regelverk i Fellesskapet eller nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal tildele gjenplantingsrettigheter 
til produsenter som har rykket opp et vindyrkingsareal. 
Medlemsstatene kan tildele gjenplantingsrettigheter til 
produsenter som forplikter seg til å rykke opp et vindyrkingsareal 
innen utgangen av det tredje vinåret etter at arealet ble 
beplantet. Gjenplantingsrettighetene gjelder for et areal som i 
enkeltavling tilsvarer det arealet som er blitt eller skal rykkes 
opp.

3. Gjenplantingsrettigheter skal utøves på den driftsenheten 
som har fått dem tildelt. Medlemsstatene kan videre fastsette 
at slike gjenplantingsrettigheter bare kan utøves på det arealet 
der opprykkingen har funnet sted.

4. Som unntak fra nr. 3 kan gjenplantingsrettigheter 
helt eller delvis overføres til en annen driftsenhet i samme 
medlemsstat:

a) dersom en del av den berørte driftsenheten overføres til 
den andre driftsenheten. I så fall kan rettigheten brukes på 
sistnevnte driftsenhet på et areal som ikke er større enn det 
overførte arealet, eller

b) dersom arealene på den andre driftsenheten er beregnet 
på:

i) produksjon av kvbd eller bordvin angitt med en 
geografisk betegnelse, eller

ii) dyrking av morrotstokker for podekvister.

Rettighetene kan bare benyttes for de arealene og for de formål 
som tildelingen gjelder.

Medlemsstatene skal sørge for at anvendelsen av disse 
unntakene ikke fører til en samlet økning i produksjonspotensial 
på deres territorium, særlig med hensyn til overføringer fra 
ikke-vannede til vannede arealer.

5. Gjenplantingsrettigheter som er ervervet i henhold til 
denne forordning, skal benyttes før utgangen av det femte 
vinåret etter utgangen av det vinåret da opprykkingen fant 
sted. Som unntak fra dette kan medlemsstatene forlenge dette 
tidsrommet med opp til åtte vinår. Gjenplantingsrettigheter 
som ikke er benyttet i dette tidsrommet, skal overføres til en 
reserve i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav a).

Artikkel 5

1. For å forbedre forvaltningen av produksjonspotensialet 
på nasjonalt og/eller regionalt plan, skal medlemsstatene etter 
hva som hensiktsmessig, opprette enten en nasjonal reserve og/
eller regionale reserver av plantingsrettigheter.

2. Følgende rettigheter skal overføres til reserven eller 
reservene:

a) nyplantingsrettigheter, gjenplantingsrettigheter og 
plantingsrettigheter som er tildelt fra reserven, og som ikke 
er benyttet innen utløpet av fristen fastsatt i henholdsvis 
artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 nr. 5 og nr. 6 i denne artikkel,

b) gjenplantingsrettigheter som overføres til reserven av 
produsenter som innehar slike rettigheter, eventuelt mot 
et vederlag fra nasjonale midler, idet størrelsen på beløpet 
og nærmere regler for utbetalingen skal fastsettes av 
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medlemsstatene, samtidig som det tas hensyn til partenes 
legitime interesser,

c) nyoppprettede plantingsrettigheter som nevnt i artikkel 6.

3. Medlemsstatene kan tildele rettighetene som er overført 
til reserven:

a) uten vederlag til produsenter som er under 40 år, og som 
har tilstrekkelig faglig kompetanse, som for første gang 
etablerer seg på en vindyrkingsenhet og er driftsenhetens 
leder, eller

b) mot vederlag til nasjonale og, om det er hensiktsmessig, 
til regionale fond, og til produsenter som har til hensikt 
å bruke rettighetene til å beplante vingårder med sikre 
avsetningsmuligheter for produksjonen. Medlemsstatene 
skal sette opp kriteriene for å fastsette størrelsen på 
vederlaget, som kan variere avhengig av det endelige 
produktet fra de berørte vingårdene.

4. Medlemsstatene skal sørge for at på det stedet der 
plantingsrettighetene som er tildelt fra en reserve benyttes, 
skal sortene og dyrkingsmetodene som brukes, garantere at 
den etterfølgende produksjonen er tilpasset etterspørselen 
på markedet, og at de aktuelle avlinger er representative for 
gjennomsnittet i regionen der slike rettigheter benyttes, særlig 
når plantingsrettigheter fra ikke-vannede arealer brukes på 
vannede arealer.

5. Plantingsrettigheter som er overført til en reserve, skal 
tildeles innen utgangen av det femte vinåret etter det vinåret da 
de ble overført til reserven. Plantingsrettigher som ikke er blitt 
tildelt på dette tidspunkt, skal opphøre.

6. Plantingsrettigheter som er tildelt fra en reserve, skal 
brukes innen utgangen av det andre vinåret etter det vinåret da 
de ble tildelt. Plantingsrettigheter som er tildelt fra en reserve 
som ikke er benyttet i dette tidsrommet, skal overføres til en 
reserve i samsvar med nr. 2 bokstav a).

7. Når en medlemsstat oppretter regionale reserver, kan den 
fastsetter regler som tillater overdragelse av plantingsrettigheter 
mellom de regionale reservene. Dersom det finnes regionale 
og nasjonale reserver i samme medlemsstat samtidig, kan 
overdragelser mellom slike reserver også tillates.

Det kan anvendes en reduksjonsfaktor på overdragelsene nevnt 
i dette nr.

8. Som unntak fra nr. 1-7 kan vedkommende myndighet i 
en medlemsstat velge å ikke anvende ordningen med reserver, 
forutsatt at medlemsstaten kan godtgjøre at det finnes en 
effektiv ordning for å forvalte plantingsrettighetene på hele 
dens territorium. Denne ordningen kan om nødvendig avvike 
fra de relevante bestemmelsene i dette kapittel. Dersom en 
medlemsstat har en slik ordning, skal gjenplantingsrettighetene 

nevnt i første punktum i artikkel 4 nr. 5, forlenges med 
fem vinår. Annet punktum i artikkel 4 nr. 5 skal fortsatt få 
anvendelse.

Artikkel 6

1. De nyopprettede plantingsrettighetene, herunder 
nyplantingsrettighetene tildelt av medlemsstatene i henhold til 
artikkel 3 nr. 2, skal fordeles som følger:

a) Tyskland: 1 534 ha

Hellas: 1 098 ha

Spania: 17 355 ha

Frankrike: 13 565 ha

Italia: 12 933 ha

Luxembourg: 18 ha

Østerrike: 737 ha

Portugal: 3 760 ha

b) Fellesskapsreserve: 17 000 ha.

2. De nyopprettede plantingsrettighetene kan bare overføres 
til en reserve eller benyttes i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav 
b) dersom medlemsstaten har utarbeidet en fortegnelse over 
produksjonspotensial i samsvar med artikkel 16.

3. Overføringen av de nyopprettede plantingsrettighetene 
nevnt i nr. 1, til en reserve, eller bruken av disse rettighetene 
i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav b), kan bare finne sted én 
gang.

Artikkel 7

1. I dette kapittel menes med:

a) opprykking: fullstendig fjerning av rotstokker på et 
vindyrkingsareal,

b) planting: endelig utplanting av podede eller upodede 
vinstokker eller deler av vinstokker med henblikk på 
drueproduksjon eller anlegging av morrotstokker for 
vinplanter,

c) plantingsrettighet: retten til å plante vinstokker i henhold 
til en nyplantingsrettighet, en gjenplantingsrettighet, en 
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plantingsrettighet tildelt fra en reserve, eller en nyopprettet 
plantingsrettighet i samsvar med vilkårene fastsatt i 
henholdsvis artikkel 3, 4, 5 og 6,

d) gjenplantingsrettighet: retten til å plante vinstokker på 
et areal som i enkeltavling tilsvarer det areal som er blitt 
rykket opp eller skal rykkes opp, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 og artikkel 5 nr. 8,

e) dobbeltpoding: poding av en vinstokk som allerede har 
vært podet.

2. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

— bestemmelser om destillasjon av produktene av druesorter 
nevnt i artikkel 2 nr. 7,

— bestemmelser for å unngå uforholdsmessige administrative 
kostnader ved anvendelse av bestemmelsene i dette 
kapittel,

— bestemmelser om anerkjennelse som nevnt i artikkel 3 nr. 
2,

— sameksistens av vinstokker i samsvar med artikkel 4 nr. 2,

— anvendelse av reduksjonsfaktoren nevnt i artikkel 5 nr. 7,

— anvendelse av fellesskapsreserven nevnt i artikkel 6 nr. 
1. Reglene vil i tidsrommet fram til 31. desember 2003 
særlig fastsette at nyopprettede plantingsrettigheter tildeles 
fra fellesskapsreserven til medlemsstater, for at de skal 
kunne bruke dem i områder der det kan påvises at det er 
ytterligere behov, som vil kunne oppfylles ved overføring 
av disse nyopprettede plantingsrettighetene,

— bestemmelser som skal sikre at nyplantingsrettighetene 
som tildeles i samsvar med artikkel 3 nr. 1, ikke er i strid 
med forbudet mot nyplanting fastsatt i artikkel 2 nr. 1.

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2003, og deretter 
hvert tredje år, framlegge for Europaparlamentet og Rådet 
en rapport om anvendelsen av dette kapittel. Rapporten kan 
eventuelt ledsages av forslag om tildeling av ytterligere 
nyopprettede plantingsrettigheter.

KAPITTEL II

AVVIKLINGSTILSKUDD

Artikkel 8

1. Det kan tildeles et tilskudd for endelig avvikling av 
vindyrking på et bestemt areal.

Tilskuddet kan i henhold til bestemmelsene i dette kapittel 
tildeles til produsenter med vindyrkingsarealer der det dyrkes 
vindruer. Det berørte areal skal være på minst 10 ar.

2. Medlemsstatene kan utpeke hvilke arealer det eventuelt 
skal tildeles tilskudd for. De kan også fastsette vilkår for 
utpekingen, herunder vilkår som særlig skal sikre likevekt 
mellom produksjon og økologi i de berørte områdene.

3. Ved tildelingen av tilskuddet taper produsenten 
gjenplantingsrettighetene for det arealet som tilskuddet er gitt 
for.

4. Medlemsstatene skal fastsette tilskuddsbeløpet per hektar, 
samtidig som det tas hensyn til:

a) landbruksavlingen eller produksjonskapasiteten til 
driftsenheten,

b) produksjonsmetoden,

c) det aktuelle areal sammenlignet med driftsenhetens samlede 
areal,

d) den vintypen som produseres,

e) om det finnes andre avlinger.

5. Tilskuddsbeløpet skal ikke overstige en øvre grense som 
skal fastsettes.

Artikkel 9

Følgende arealer gir ikke rett til tilskudd:

a) dyrkede vindyrkingsarealer for hvilke det er konstatert 
overtredelser av fellesskapsbestemmelser eller nasjonale 
bestemmelser om beplantning i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige 10 vinår,

b) vindyrkingsarealer som ikke lenger stelles,
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c) vindyrkingsarealer som er beplantet i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige ti vinår,

d) vindyrkingsarealer som har mottatt finansiering med sikte 
på omstrukturering og omlegging i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige 10 vinår.

Artikkel 10

Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av dette 
kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) datoene for innlevering av søknader om og for 
gjennomføring av opprykkingen,

b) vilkårene for tildeling av tilskudd,

c) de øvre grensene for tilskuddet nevnt i artikkel 8 nr. 5,

d) miljøhensyn og

e) fastsettelse av tidsrommene nevnt i artikkel 9.

KAPITTEL III

OMSTRUKTURERING OG OMLEGGING

Artikkel 11

1. Det skal innføres en ordning for omstrukturering og 
omlegging av vingårder.

2. Målet for ordningen er å tilpasse produksjonen til 
etterspørselen på markedet.

3. Ordningen skal omfatte én eller flere av følgende tiltak:

a) sortskifte, herunder også gjennom dobbeltpoding,

b) flytting av vindyrkingsarealer,

c) forbedringer av driftsmetoder for vingårder i forbindelse 
med målet for ordningen.

Ordningen skal ikke omfatte den normale fornyelsen av 
uttjente vinmarker.

4. Ordningen kan bare brukes i de regionene i en 
medlemsstat som medlemsstatene har utarbeidet en fortegnelse 
over produksjonspotensial for, i samsvar med artikkel 16.

Artikkel 12

Medlemsstatene har ansvar for omstrukturerings- og 
omleggingsplanene, herunder eventuelt også godkjenning av 
planene. Planene skal overholde reglene fastsatt i dette kapittel 
og i dets gjennomføringsregler.

Artikkel 13

1. Støtte til omstrukturering og omlegging skal bare tildeles 
dersom medlemsstaten har utarbeidet eller om nødvendig 
godkjent en plan. Støtten gis i følgende form:

a) som godtgjøring til produsenter for inntektstap i forbindelse 
med gjennomføring av planen, og

b) som bidrag til omstrukturerings- og 
omleggingskostnadene.

2. Produsentenes godtgjøring for inntektstap kan ha følgende 
form:

a) tillatelse til å dyrke både gamle og nye vinstokker sammen 
i et bestemt tidsrom som ikke skal overstige tre år, uten 
hensyn til bestemmelsene i kapittel I i denne avdeling, 
eller

b) økonomisk godtgjøring fra Fellesskapet.

3. Fellesskapets bidrag til omstrukturerings- og 
omleggingskostnadene skal ikke overstige 50 % av disse 
kostnadene. I regioner som er klassifisert som mål 1-regioner i 
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 
om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfond1, 
skal Fellesskapets bidrag imidlertid ikke overstige 75 %. Med 
forbehold for artikkel 14 nr. 4, kan medlemsstatene ikke bidra 
til kostnadene i noen av tilfellene.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal hvert år gi medlemsstatene en 
foreløpig kredittransje på grunnlag av objektive kriterier, idet 
det tas hensyn til særlige omstendigheter og behov, og den 
innsats som må gjøres ut fra hensynet til målet for ordningen.

(1) EFT L 161 av 26.6.1999, s. 1.
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2. Det foreløpige støttebeløpet skal tilpasses ut fra faktiske 
kostnader og på grunnlag av reviderte kostnadsoverslag 
framlagt av medlemsstatene, idet det tas hensyn til målet for 
ordningen og de disponible midler.

3. Fordelingen av støttebeløpene mellom medlemsstatene 
skal ta behørig hensyn til den berørte medlemsstats andel av 
Fellesskapets vindyrkingsareal.

4. En medlemsstat som har fått tildelt et støttebeløp for 
et bestemt antall hektar, kan bruke dette støttebeløpet til et 
større antall hektar. I denne sammenheng kan medlemsstaten 
bruke nasjonale midler til å forhøye det reduserte beløpet per 
hektar opp til fellesskapsstøttens opprinnelige øvre grense per 
hektar.

Artikkel 15

Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av dette 
kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) minstestørrelse for de berørte vingårder,

b) bestemmelser om bruken av gjenplantingsrettigheter 
innenfor rammen av gjennomføringen av planene,

c) bestemmelser med sikte på å unngå en økning 
i produksjonspotensial som følge av anvendelsen av 
bestemmelsene i dette kapittel,

d) øvre grenser for støtte per hektar.

KAPITTEL IV

OPPLySNINGER OG ALMINNELIGE 
BESTEMMELSER

Artikkel 16

1. Fortegnelsen over produksjonspotensial skal inneholde 
følgende opplysninger:

a) de arealer på den berørte medlemsstats territorium som er 
beplantet med vinstokker, som i henhold til artikkel 19 nr. 
1 er klassifisert som druesorter til vinproduksjon,

b) de aktuelle sortene,

c) de samlede, eksisterende plantingsrettigheter,

d) alle nasjonale eller regionale bestemmelser som er vedtatt 
i henhold til denne avdeling.

2. En medlemsstat kan fastsette at fortegnelsen kan 
utarbeides på regionialt grunnlag. De regionale fortegnelsene 
skal imidlertid i så fall utarbeides innen 31. desember 2001. I 
samsvar med bestemmelsene i denne forordning, er det at en 
region er forsinket med å utarbeide fortegnelsen, ikke til hinder 
for anvendelsen av denne avdeling i andre regioner av den 
berørte medlemsstaten.

Artikkel 17

1. Kommisjonen kan vurdere:

a) produksjonen av vinprodukter,

b) den industrielle bruken av disse vinproduktene,

c) utviklingen i forbruket av vin og andre vinsektorprodukter 
som kan konsumeres i uforandret stand,

d) alle andre faktorer som det er nødvendig å kjenne til for å 
regulere markedet, eller en ordning for å tilpasse tilbudet.

2. Ved gjennomføringen av disse vurderingene kan 
Kommisjonen hente bistand utenfra.

3. Kommisjonen skal finansiere en uavhengig undersøkelse 
om bruken av artskryssede sorter. På bakgrunn av denne 
undersøkelsen skal Kommisjonen innen 31. desember 2003 
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget av forslag. 

Artikkel 18

1. Produsenter av druer til vinframstilling og produsenter av 
most og vin skal hvert år angi de mengder som ble produsert 
sist høst. Medlemsstatene kan også kreve at forhandlere av 
druer til vinframstilling hvert år angir de mengder fra sist høst 
som ble markedsført.

2. Produsenter av most og vin og andre forhandlere enn 
detaljister skal hvert år angi de mengder most og vin som 
de oppbevarer, uansett om disse mengdene stammer fra 
inneværende eller tidligere års høst. Most og vin som er 
importert fra tredjestater, skal angis særskilt.

Artikkel 19

1. Medlemsstatene skal opprette en klassifisering av 
vinstokksorter for vinproduksjon. Alle sortene i klassifiseringen 
skal tilhøre arten Vitis vinifera eller stamme fra en krysning 
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mellom denne arten og andre arter av slekten Vitis. Følgende 
sorter omfattes ikke av denne klassifiseringen:

— Noah,

— Othello,

— Isabelle,

— Jacquez,

— Clinton,

— Herbemont.

2. I klassifiseringen skal medlemsstaten angi de 
vinstokksortene som passer til produksjon av hver av de kvbd 
som produseres på deres territorium. Disse sortene skal være 
av arten Vitis vinifera.

3. Bare de vinstokksortene som er angitt i klassifiseringen, 
kan plantes, gjenplantes eller podes i Fellesskapet med henblikk 
på vinproduksjon. Denne begrensningen gjelder ikke for 
vinstokker som brukes til vitenskapelig forskning og forsøk.

4. Arealer som er beplantet med vinstokksorter til 
vinproduksjon, som ikke er oppført i klassifiseringen, skal 
rykkes opp, unntatt der produksjonen i disse arealene er beregnet 
utelukkende på vindyrkerens eget konsum. Medlemsstatene 
skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere dette unntak.

5. Dersom en sort strykes fra klassifiseringen, skal 
opprykkingen finne sted senest 15 år etter at den er strøket.

Artikkel 20

Reglene om Fellesskapets vingårdsregister skal være som 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2392/86.

Artikkel 21

Kapittel I og II i denne avdeling får ikke anvendelse i de 
medlemsstater der vinproduksjonen ikke overstiger 25 000 
hektoliter per vinår. Denne produksjonen skal beregnes på 
grunnlag av den gjennomsnittlige produksjonen i de siste fem 
vinår.

Artikkel 22

Medlemsstatene kan vedta strengere nasjonale regler 
for nyplanting eller gjenplanting av vinstokker, eller for 
dobbeltpoding. De kan kreve at søknadene eller opplysningene 
fastsatt i denne avdeling, skal suppleres med andre angivelser 
som kan være nødvendige for å overvåke utviklingen i 
produksjonspotensialet.

Artikkel 23

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) formen på opplysningene som kreves i fortegnelsen nevnt 
i artikkel 16, og hvor detaljerte opplysningene skal være,

b) forvaltningen av den klassifiseringen av vinstokksorter 
som er nevnt i artikkel 19,

c) bruksformålet for produkter av sorter som ikke er oppført i 
klassifiseringen.

2. Det kan vedtas bestemmelser om et følgedokument for 
vegetativt formeringsmateriale av vinstokker og nærmere 
regler for dets anvendelse, herunder kontrollbestemmelser, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

3. Forordning (EØF) nr. 2392/86 kan endres eller oppheves 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

4. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, skal det 
avgjøres om en medlemsstat har utarbeidet den fortegnelsen som 
er nevnt i artikkel 16, og om denne avgjørelsen bør oppheves i 
gitte tilfeller, særlig dersom medlemsstaten har unnlatt å foreta 
den nødvendige oppdateringen av fortegnelsen.

AVDELING III

MARKEDSMEKANISMER

KAPITTEL I

STØTTE TIL PRIVAT LAGRING

Artikkel 24

1. Det skal innføres en ordning for støtte til privat lagring 
av:

a) bordvin,

b) druemost, konsentrert druemost og rektifisert konsentrert 
druemost.

2. Tildelingen av støtten skal være avhengig av at det i 
tidsrommet fra 16. desember til påfølgende 15. februar inngås 
en langsiktig lagringskontrakt med intervensjonsorganene, på 
vilkår som skal fastsettes.
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3. De langsiktige lagringskontraktene skal inngås for et 
tidsrom som utløper:

a) for bordvin, tidligst 1. september etter inngåelsen av 
kontraktene, og for druemost, konsentrert druemost og 
rektifisert konsentrert druemost, tidligst 1. august etter 
inngåelsen av kontraktene,

b) senest 30. november etter inngåelsen av kontraktene.

Artikkel 25

1. Inngåelsen av lagringskontrakter skal være underlagt 
visse vilkår, særlig med hensyn til kvaliteten på de aktuelle 
produktene.

2. Lagringskontraktene for bordviner kan fastsette at 
utbetalingen av støtte kan innstilles for alle eller en del av de 
lagrede mengdene, og produsentenes tilsvarende forpliktelser 
kan opphøre, dersom markedsprisen for den aktuelle 
bordvinstypen overstiger en terskel som skal fastsettes.

3. Støttebeløpet til privat lagring kan dekke bare de tekniske 
kostnadene ved lagringen og rentene, som skal fastsettes etter 
en standardsats.

4. For konsentrert druemost kan dette beløpet justeres med 
en koeffisient som tilsvarer konsentrasjonsgraden.

Artikkel 26

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

— fastsettelsen av den terskel, den sats og den koeffisient som 
er nevnt i artikkel 25,

— at de langsiktige lagringskontraktene for bordvin bare kan 
inngås for nærmere angitte bordviner,

— at druemosten som omfattes av en langsiktig 
langringskontrakt, kan bearbeides helt eller delvis til 
konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost 
i kontraktens gyldighetstid,

— regler om anvendelse av bestemmelsene om innstilling av 
betalingen av støtte som nevnt i artikkel 25 nr. 2,

— at druemost og konsentrert druemost beregnet til 
framstilling av drueråsaft ikke kan omfattes av langsiktige 
lagringskontrakter,

— kontraktenes effektive gyldighetstid.

2. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, kan det 
fastsettes:

— at ordningen for støtte til privat lagring ikke skal anvendes 
dersom markedssituasjonen viser at ordningen ikke er 
berettiget,

— at muligheten for å inngå ytterligere langsiktige 
langringskontrakter kan oppheves på ethvert tidspunkt 
dersom markedssituasjonen, og særlig takten som 
kontrakter allerede er inngått i, berettiger det.

KAPITTEL II

DESTILLASJON

Artikkel 27

1. Fullstendig utpressing av knuste eller uknuste druer og 
utpressing av vinberme er forbudt. Det samme skal gjelde 
fornyet gjæring av pressrester av druer til andre formål enn 
destillasjon.

2. Filtrering og sentrifugering av vinberme skal ikke anses 
som utpressing, når:

a) de framstilte produktene er av sunn og god handelskvalitet, 
og

b) bermen som er behandlet på denne måten, derved ikke 
tørkes.

3. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer, med unntak av personer eller grupper nevnt i nr. 
7, som har framstilt vin, skal levere samtlige biprodukter fra 
denne vinframstillingen til destillasjon.

4. Alkoholinnholdet i biprodukter skal minst være 10 % 
av alkoholinnholdet i den produserte vinen dersom vinen er 
framstilt direkte av druer. Med unntak for teknisk berettigede 
tilfeller, må innholdet være på minst 5 % når vinen er 
framstilt av druemost, druemost i gjæring og ung, ikke 
ferdiggjæret vin. Dersom denne prosentdelen ikke nås, skal 
den destillasjonspliktige levere en mengde vin fra sin egen 
produksjon for å sikre at disse prosentdelene overholdes.



Nr. 34/688 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Det kan gjøres unntak fra nr. 3 og første ledd i dette 
nr. for produsentkategorier som skal fastsettes, for visse 
produksjonsregioner samt for vin som omfattes av destillasjonen 
nevnt i artikkel 28.

5. Leveringsforpliktelsen som er fastsatt i nr. 3, kan i stedet 
oppfylles ved å levere vin til en eddikprodusent.

6. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer, med unntak av personer eller grupper nevnt i nr. 7, 
som oppbevarer biprodukter fra enhver annen bearbeiding av 
druer enn vinframstilling, skal levere disse til destillasjon.

7. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer som bearbeider druer høstet i vindyrkingssone 
A eller i den tyske delen av vindyrkingssone B, eller i 
vindyrkingsområder i Østerrike, skal trekke tilbake biprodukter 
fra denne bearbeidingen under kontroll og på vilkår som skal 
fastsettes.

8. Personer eller grupper som er underlagt forpliktelsen 
nevnt i nr. 3 eller nr. 6, kan frigjøre seg fra denne forpliktelsen 
ved å trekke tilbake biprodukter fra vinframstillingen under 
kontroll og på vilkår som skal fastsettes.

9. Oppkjøpsprisen for pressrester av druer, for vinberme og 
for vin levert til destillasjon i henhold til denne artikkel, skal 
være 0,995 EUR per % vol/hl.

10. Den prisen som destillatøren betaler, kan ikke være 
lavere enn oppkjøpsprisen.

11. Destillatøren kan enten:

a) motta støtte for produktet som skal destilleres, forutsatt 
at produktet som er oppnådd ved destillasjon, har en 
alkoholstyrke på minst 52 vol %, eller

b) levere produktet framstilt ved destillasjon, til 
intervensjonsorganet, forutsatt at produktet har en 
alkoholstyrke på minst 92 vol %.

Dersom vinen er bearbeidet til forskåret vin før den leveres 
til destillatøren, skal støtten nevnt i bokstav a), utbetales 
til produsenten av den forskårne vinen, og produktet fra 
destillasjonen kan ikke leveres til intervensjonsorganet.

12. Det kan vedtas at i stedet for å levere alkohol til 
intervensjonsorganet, leveres alkoholen til en næringsdrivende 
som har innlevert anbud vedrørende salg organisert for avsetning 
av destillater, og som er antatt i henhold til framgangsmåten 
nevnt i artikkel 31 nr. 1.

13. Nr. 1-12 får ikke anvendelse verken på drueråsaft 
og konsentrert drueråsaft, eller på druemost og konsentrert 
druemost beregnet på framstilling av drueråsaft.

Artikkel 28

1. Viner framstilt av druesorter som for samme administrative 
enhet i klassifiseringen står oppført både som vindruesorter og 
som sorter til annen bruk, som overstiger de normale mengder 
framstilt vin, og som ikke eksporteres i det aktuelle vinår, skal 
destilleres innen en dato som skal fastsettes. Med mindre det 
gjøres unntak, kan omsetningen av denne vinen begrenses til 
destillasjonsforetak.

2. For å bestemme de mengder vin som normalt framstilles, 
skal det særlig tas hensyn til:

a) de mengder vin som ble framstilt i løpet av en 
referanseperiode som skal fastsettes, og

b) de mengder vin som er forbeholdt tradisjonelle 
bruksområder.

3. Oppkjøpsprisen for vin levert til destillasjon i henhold 
til denne artikkel, skal være 1,34 EUR per % vol/hl; prisen 
kan variere i et gitt vinår forutsatt at gjennomsnittet for dette 
vinåret fortsetter å være 1,34 EUR per % vol/hl.

4. Den prisen som destillatøren betaler, kan ikke være 
lavere enn oppkjøpsprisen.

5. Destillatøren kan enten:

a) motta støtte for produktet som skal destilleres, forutsatt 
at produktet som er oppnådd ved destillasjon, har en 
alkoholstyrke på minst 52 vol %, eller

b) levere produktet framstilt ved destillasjon, til 
intervensjonsorganet, forutsatt at produktet har en 
alkoholstyrke på minst 92 vol %.

Dersom vinen er bearbeidet til forskåret vin før den leveres 
til destillatøren, skal støtten nevnt i bokstav a), utbetales 
til produsenten av den forskårne vinen, og produktet fra 
destillasjonen kan ikke leveres til intervensjonsorganet.

6. Det kan vedtas at i stedet for å levere alkohol til 
intervensjonsorganet, kan alkoholen leveres til en 
næringsdrivende som har innlevert anbud vedrørende salg 
organisert for avsetning av destillater, og som er antatt i 
henhold til framgangsmåten nevnt i artikkel 31 nr. 1.

7. Denne artikkel får anvendelse uten hensyn til artikkel 1 
nr. 2.
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Artikkel 29

1. Fellesskapet kan gi støtte til destillasjon av bordvin og av 
vin egnet til å gi bordvin, for å støtte vinmarkedet og derved 
lette den fortsatte forsyningen av vindestillater til de delene 
av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt bruker denne 
formen for alkohol.

2. Støtten skal gis i form av primær støtte og en sekundær 
støtte som betales til destillatørene.

3. Den primære støtten skal betales på grunnlag av volumet 
av bordvin og av vin egnet til å gi bordvin, som destilleres.

4. Den primære støtten skal fordeles på grunnlag av en 
ordning med kontrakter som er inngått mellom destillatører 
og vinprodusenter. Det skal fastsettes en minstepris som skal 
betales av destillatørene til vinprodusentene; prisen kan variere 
i et gitt vinår forutsatt at gjennomsnittet for dette vinåret 
fortsetter å være minst 2,488 EUR per % vol/hl.

5. Størrelsen på det primære beløp skal avspeile:

a) nødvendigheten av at den gjennomsnittlige minsteprisen 
som skal betales av destillatørene til vinprodusentene i et 
gitt vinår, overholder nivået angitt i nr. 4,

b) nødvendigheten av å sikre forsyningene til tradisjonelle 
markeder innen sektoren for konsumalkohol, til 
konkurransedyktige priser.

6. Den sekundære støtten skal gis i form av betaling til 
dekning av rimelige kostnader til lagring av det framstilte 
produkt. Det skal bidra til å lette gjennomføringen av ordningen 
med primær støtte.

Artikkel 30

1. Det kan innføres krisedestilllasjonstiltak i tilfelle av 
ekstraordinære markedsforstyrrelser som følge av stort 
overskudd og/eller kvalitetsproblemer.

2. Tiltaket har som mål:

a) å fjerne overskuddsmengder, og

b) å sikre kontinuitet i forsyningene fra høst til høst.

3. Tiltaket er valgfritt for produsentene.

4. Tiltaket kan begrenses til visse vinkategorier eller visse 
produksjonsområder. Tiltaket kan bare anvendes på kvbd på 

anmodning fra den berørte medlemsstat.

5. Et av kriteriene for å innføre tiltaket kan i et gitt tidsrom 
være en påviselig forringelse i markedsprisen for vinkategorien 
eller for vin fra visse produksjonsområder.

6. Dersom Fellesskapet anvender dette tiltaket i tre år på 
rad for en bestemt vinkategori (i et bestemt område), skal 
Kommisjonen utarbeide en rapport til Europaparlamentet 
og Rådet om den vedvarende krisen, eventuelt ledsaget av 
forslag.

Artikkel 31

1. Alkohol som er overtatt av intervensjonsorganet, skal 
avsettes enten ved offentlig auksjon eller ved anbudskonkurranse. 
Når myndighetene avsetter denne alkoholen, skal de i 
den grad det er mulig, unngå å forstyrre avsetningen på 
markedet for alkohol som tradisjonelt er avhengig av disse 
avsetningsmulighetene. Alkoholen kan ikke avsettes i sektoren 
for konsumalkohol.

2. Det kan imidlertid besluttes at dersom forsyningen til den 
delen av sektoren der bruken av vinalkohol er obligatorisk, 
ikke kan sikres gjennom anvendelsen av artikkel 27, 28 og 29, 
kan denne alkoholen avsettes til denne sektoren.

Artikkel 32

1. For viner som er framstilt av produsenter som har økt 
alkoholstyrken ved tilsetting av sukrose eller most, og som har 
mottatt støtten nevnt i artikkel 34, skal oppkjøpsprisen som er 
fastsatt for hver enkelt destillasjon, med unntak av destillasjonen 
nevnt i artikkel 27, nedsettes for hvert vindyrkingsområde med 
et identisk standardbeløp beregnet på grunnlag av størrelsen på 
støtten nevnt i artikkel 34, og økningen i alkoholstyrke som er 
fastsatt for det berørte vindyrkingsområdet.

2. På anmodning fra den berørte produsenten foretas 
nedsettelsen bare for de mengder som har fått sin alkoholstyrke 
økt som nevnt i nr. 1.

Artikkel 33

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) unntakene nevnt i dette kapittel,

b) med hensyn til artikkel 27 og 28, vilkårene for 
gjennomføringen av destillasjonen, vurderingen av 
alkoholinnholdet i den produserte vinen, vilkårene 
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for levering av produkter til intervensjonsorganet, 
oppkjøpsprisene på produktene fra destillasjon som 
intervensjonsorganet kan overta, eller kriteriene for 
fastsettelse av disse prisene,

c) minstekravene som skal oppfylles av pressrester og 
vinberme,

d) vilkårene for gjennomføringen av tilbaketrekkingen under 
kontroll som nevnt i artikkel 27 nr. 7,

e) de mengder vin som normalt framstilles som nevnt i 
artikkel 28 nr. 2, 

f) nærmere regler for gjennomføringen av tiltaket nevnt 
i artikkel 30, herunder de produktene den omfatter, og 
avsetningen av produktene fra destillasjonen, særlig 
for å unngå forstyrrelser av markedet for alkohol og 
alkoholsterke drikker,

g) muligheten for endring av oppkjøpsprisen nevnt i artikkel 
28 nr. 3,

h) fastsettelsen av minsteprisen nevnt i artikkel 29 nr. 4.

2. Støttebeløpene nevnt i artikkel 27 og 28, som vil gjøre det 
mulig å avsette de framstilte produktene, støttebeløpene nevnt 
i artikkel 29, reglene som fastslår hvilke omstendigheter som 
kan utløse tiltaket nevnt i artikkel 30, og omfanget og formen 
på den økonomiske støtten fra Fellesskapet til dette tiltaket, 
skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

KAPITTEL III

STØTTE TIL BESTEMTE BRUKSOMRÅDER

Artikkel 34

1. Det gis støtte til bruken av:

a) konsentrert druemost og

b) rektifisert konsentrert druemost

som er produsert i Fellesskapet, når de brukes for å øke 
alkoholstyrken i vinprodukter som slike økninger er tillatt for i 
henhold til denne forordning.

2. Tildeling av støtten kan forbeholdes produkter fra 
vindyrkingssone C III, dersom det uten dette tiltaket ville være 
umulig å opprettholde handelsmønsteret for most og vin til 
sammenstikning.

3. Støttebeløpet skal fastsettes i euro per vol % potensiell 
alkoholstyrke og per hektoliter konsentrert druemost eller 
rektifisert konsentrert druemost, idet det tas hensyn til 
forskjellen mellom kostnader i forbindelse med anriking ved 
hjelp av ovennevnte produkter og ved hjelp av sukrose.

Artikkel 35

1. Det gis støtte til bruken av:

a) druemost og konsentrert druemost som er produsert i 
Fellesskapet, med henblikk på framstilling av drueråsaft 
eller framstilling av andre konsumprodukter fra slik 
drueråsaft,

b) druemost og konsentrert druemost som er produsert i 
vindyrkingssone C III, med henblikk på framstilling i 
Det forente kongerike og i Irland av produkter som hører 
under KN-kode 2206 00, og der medlemsstatene i henhold 
til vedlegg VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en 
sammensatt betegnelse som inneholder ordet «vin»,

c) konsentrert druemost som er produsert i Fellesskapet, som 
hovedbestanddel i en rekke produkter som markedsføres i 
Det forente kongerike og Irland, med tydelig veiledning til 
forbrukeren med henblikk på å oppnå en hjemmelagd drikk 
som etterligner vin.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan det, dersom den 
geografiske begrensningen i forbindelse med produksjon av 
druemost og konsentrert druemost nevnt i nr. 1 bokstav b), 
fører til konkurransevridning, besluttes det å utvide støtten til 
å omfatte druemost og konsentrert druemost som er produsert 
i andre områder i Fellesskapet enn vindyrkingssone C III.

3. Støtten nevnt i nr. 1, skal forbeholdes bruken av produkter 
som stammer fra vindruesorter som er klassifisert utelukkende 
som vindruer, eller både som vindruesorter og som druesorter 
til andre formål, og kan likeledes gis for druer av samme sorter 
med opprinnelse i Fellesskapet.

4. Støttebeløpene må fastsettes slik at forsyningskostnadene 
for druemost og konsentrert druemost med opprinnelse 
i Fellesskapet er av en slik størrelse at de tradisjonelle 
avsetningsmulighetene kan opprettholdes.
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5. En nærmere fastsatt del av støtten fastsatt i nr.  
1 bokstav a), settes av til salgsfremmende kampanjer 
for å fremme forbruket av drueråsaft. Med henblikk på 
gjennomføringen av disse kampanjene kan støtten fastsettes til 
et høyere nivå enn det som følger av anvendelsen av nr. 4.

Artikkel 36

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) vilkårene for tildelingen av støtten nevnt i artikkel 34 nr. 
1,

b) tiltakene som er nødvendige for å sikre kontroll med 
bruken av produktene nevnt i artikkel 35 nr. 1,

c) støttebeløpet nevnt i artikkel 34 og 35, som skal fastsettes 
før begynnelsen av hvert vinår,

d) beslutningen nevnt i artikkel 35 nr. 2.

KAPITTEL IV

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 37

Produsenter som er underlagt forpliktelsene nevnt i artikkel 
27 og 28, omfattes av intervensjonstiltakene fastsatt i denne 
avdeling, dersom de har oppfylt ovennevnte forpliktelser i løpet 
av en referanseperiode som skal fastsettes. Denne perioden og 
nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 38

1. Dersom det konstateres uforholdsmessig høye priser 
for en vintype på fellesskapsmarkedet, og denne situasjonen 
sannsynligvis vil vedvare og derved forstyrre markedet, kan 
Kommisjonen treffe nødvendige tiltak.

2. I den grad det er nødvendig for å støtte markedet for 
bordviner, kan det treffes intervensjonstiltak for produktene 
oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), bortsett fra bordvin, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

AVDELING IV

PRODUSENT- OG BRANSJEORGANISASJONER

KAPITTEL I

PRODUSENTORGANISASJONER

Artikkel 39

1. I denne forordning menes med «produsentorganisasjon», 
enhver juridisk person:

a) som er opprettet på initiativ fra produsentene av produkter 
som omfattes av denne forordning,

b) som for sine medlemmer særlig har som formål:

i) å sikre at produksjonen planlegges og tilpasses etter 
etterspørselen, særlig når det gjelder kvalitet og 
mengde,

ii) å fremme konsentrasjonen av tilbudet og 
markedsføringen av deres produksjon,

iii) å redusere produksjonskostnadene og stabilisere 
produsentprisene,

iv) å fremme bruken av miljøvennlige dyrkingsmetoder, 
produksjonsmetoder og avfallshåndteringsmetoder, 
særlig for å beskytte kvaliteten på vann, jord og 
landskap, og bevare og/eller fremme det biologiske 
mangfoldet.

2. Produsentorganisasjoner som er anerkjent i henhold 
til denne forordning, skal kunne pålegge sine medlemmer 
hensiktsmessige sanksjoner for overtredelser av de 
vedtektsbestemte forpliktelsene.

3. Medlemsstatene kan anerkjenne produsentgrupper som 
søker om dette, som produsentorganisasjoner i henhold til 
denne forordning, dersom:

a) de oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 og 2, og i den forbindelse 
framlegger dokumentasjon på at de har et minste antall 
medlemmer og dekker en minste mengde produksjon som 
er egnet til markedsføring,
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b) de gir tilstrekkelig garanti for at de kan gjennomføre sine 
oppgaver, både med hensyn til varighet og når det gjelder 
effektivitet,

c) de gjør det praktisk mulig for sine medlemmer å oppnå 
nødvendig faglig bistand til å bruke miljøvennlige 
dyrkingsmetoder.

Artikkel 40

1. Medlemsstatene:

a) skal bestemme om de vil anerkjenne en produsentorganisasjon 
senest tre måneder etter at søknaden med ledsagende 
dokumentasjon er innlevert,

b) skal regelmessig kontrollere om produsentorganisasjonene 
overholder vilkårene for anerkjennelse, og ved 
manglende overholdelse pålegge sanksjoner overfor disse 
organisasjonene, og om nødvendig treffe beslutning om å 
tilbakekalle anerkjennelsen,

c) skal innen to måneder underrette Kommisjonen om 
alle beslutninger om tildeling eller tilbakekalling av 
anerkjennelse.

2. Kommisjonen skal kontrollere at artikkel 39 og nr. 1 
bokstav b) i denne artikkel overholdes, ved å gjennomføre 
kontroller, og på grunnlag av kontrollene anmode 
medlemsstatene om å tilbakekalle anerkjennelsene, etter hva 
som er hensiktsmessig.

KAPITTEL II

BRANSJEORGANISASJONER

Artikkel 41

1. For at markedet for kvbd og bordvin med 
geografiske betegnelser skal kunne fungere bedre, 
kan produsentmedlemsstatene, særlig med hensyn 
til gjennomføringen av beslutninger truffet av 
bransjeorganisasjoner, fastsette markedsføringsregler for å 
regulere tilbudet i forbindelse med den første markedsføringen, 
såframt disse reglene handler om at produktene overføres til 
en reserve og/eller gradvis tas ut av en reserve, idet alle andre 
former for samordnet praksis utelukkes, slik som:

— fastsettelse av priser, selv ikke veiledende eller anbefalte 
priser,

— fastfrysing av en altfor høy prosentdel av den årlige 
høsten som normalt er tilgjengelig, og i alminnelighet, alle 
unormale tiltak for å begrense tilbudet,

— nektelse av å utstede den eller de nasjonale attester og/eller 
fellesskapsattester som er nødvendige for omsetning og 
markedsføring av vinprodukter når denne markedsføringen 
er i samsvar med disse reglene.

2. Reglene nevnt i nr. 1, må i sin helhet meddeles de 
næringsdrivende, gjennom kunngjøring i en offisiell publikasjon 
i den berørte medlemsstat.

3. Hvert år skal de medlemsstatene som har benyttet seg av 
mulighetene i nr. 1, framlegge en rapport for Kommisjonen 
om vedtak som er truffet angående dette i det foregående 
år. Kommisjonen skal undersøke om de er i samsvar med 
fellesskapsretten, særlig reglene om fri omsetning (traktatens 
artikkel 28-31), om konkurranse (traktatens artikkel 81-86) og 
om prinsippet om likebehandling (traktatens artikkel 34 nr. 3).

4. Organisasjonene nevnt i nr. 1, skal gjennomføre flere av 
følgende tiltak i én eller flere regioner i Fellesskapet, samtidig 
som de ivaretar forbrukernes interesser:

i) forbedring av kjennskapen til og åpenheten om 
produksjonen og markedet,

ii) bidra til en bedre samordning av markedsføringen 
av produktene, særlig gjennom forskning og 
markedsundersøkelser,

iii) utarbeiding av standardkontrakter som er forenlige med 
fellesskapsreglene,

iv) bedre utnyttelse av produksjonspotensialet,

v) opplysninger og forskning som er nødvendig for å 
innrette produksjonen til produkter som passer bedre til 
markedets behov og forbrukernes smak og ønsker, særlig 
når det gjelder produktkvalitet og miljøvern,

vi) forskning på metoder som gjør det mulig å begrense 
bruken av plantevernmidler og andre stoffer, samtidig 
som produktkvaliteten sikres og jord- og vannressurser 
bevares,

vii) utvikling av metoder og redskaper for å forbedre 
produktkvaliteten på alle produksjons-, vinframstillings- 
og markedsføringsledd,

viii) bedre utnyttelse og beskyttelse av økologisk landbruk, 
opprinnelsesbetegnelser, kvalitetsmerking og geografiske 
betegnelser,

ix) fremme særlig integrert produksjon eller andre 
miljøvennlige produksjonsmetoder.
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KAPITTEL I

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG 
BEHANDLINGSMETODER

Artikkel 42

1. Det skal fastsettes ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder som er tillatt i Fellesskapet, for framstilling 
av produkter som omfattes av denne forordning, bortsett 
fra drueråsaft og konsentrert drueråsaft samt druemost og 
konsentrert druemost beregnet på framstilling av drueråsaft.

2. Tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder kan brukes bare for å sikre en god 
vinframstilling, god holdbarhet eller god bearbeiding av 
produktet.

3. Tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder skal verken omfatte tilsetting av vann, 
med mindre særlige tekniske grunner tilsier det, eller tilsetting 
av alkohol, bortsett fra til frisk druemost der gjæringen er 
avbrutt ved tilsetting av alkohol, sterkvin, musserende vin, 
forskåret vin, og på vilkår som skal fastsettes, perlende vin.

4. Medlemsstatene kan med hensyn til ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder, innføre strengere 
vilkår for å sikre at kvbd, bordvin som har en geografisk 
betegnelse og er produsert på deres territorium, musserende 
vin og sterkvin, bevarer sine karakteristiske egenskaper. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 
vilkårene, som skal formidle dem videre til de øvrige 
medlemsstatene.

5. Med mindre annet er bestemt, kan bare druer av sorter 
som er oppført i klassifiseringen opprettet i samsvar med 
artikkel 19, samt avledede produkter, brukes i Fellesskapet til 
framstilling av:

a) druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av 
alkohol,

b) konsentrert druemost,

c) rektifisert konsentrert druemost,

d) vin egnet til å gi bordvin,

e) bordvin,

f) kvbd,

g) sterkvin,

h) druemost i gjæring av rosindruer,

i)  vin av overmodne druer.

6. Sammenstikning av en vin egnet til å gi en hvit bordvin, 
eller av en hvit bordvin med en vin egnet til å gi en rød 
bordvin, eller med en rød bordvin, kan ikke gi en bordvin.

Denne bestemmelsen skal imidlertid ikke forhindre, i visse 
tilfeller som skal fastsettes, en sammenstikning som nevnt 
i første ledd, dersom det oppnådde produktet har samme 
kjennetegn som en rød bordvin.

Som unntak fra første ledd tillates en slik sammenstikning 
inntil 31. juli 2005, i områder der det har vært tradisjon for 
en slik framstillingsmåte, i samsvar med nærmere regler som 
skal fastsettes.

Artikkel 43

1. De tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder er angitt i vedlegg IV og V.

2. Dette gjelder særlig:

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
for anriking, syrning, avsyrning og søtning samt reglene 
for innhold av svoveldioksid og et høyeste innhold av 
flyktig syre, som fastsatt i vedlegg V avsnitt A-G,

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
samt reglene for framstilling av musserende vin og 
musserende kvalitetsvin, som fastsatt i vedlegg V avsnitt 
H og I,

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
samt reglene for framstilling av sterkvin, som fastsatt i 
vedlegg V avsnitt J.

Artikkel 44

1. Med hensyn til produkter som hører under KN-kode 
2204 10, 2204 21 og 2204 29, kan bare sterkviner, musserende 
viner, kullsyreimpregnerte musserende viner, perlende viner, 
kullsyreimpregnerte perlende viner, kvbd, bordviner og 

AVDELING V

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG BEHANDLINGSMETODER, BESKRIVELSE, BETEGNELSE, 
PRESENTASJON OG BESKyTTELSE
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eventuelt, som unntak fra artikkel 45, lovlig importerte viner, 
tilbys eller leveres til direkte konsum innenfor Fellesskapet.

2. Med mindre det gjøres unntak for viner på flaske der det 
kan godtgjøres at tappingen har skjedd før 1. september 1971, 
kan annen vin enn kvbd som stammer fra vinstokksortene 
nevnt i artikkel 42 nr. 5, men som ikke svarer til definisjonene 
i vedlegg I nr. 12-18, bare brukes til vindyrkerens eget konsum, 
til produksjon av vineddik eller til destillasjon.

3. I år med ugunstige klimatiske forhold kan det vedtas at 
produkter fra vindyrkingssone A og B som ikke oppfyller en 
nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent fastsatt 
for den aktuelle vindyrkingssonen, skal brukes i Fellesskapet 
til produksjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte 
musserende viner, forutsatt at disse vinene har en sann 
alkoholstyrke på minst 8,5 vol %, eller til produksjon av 
kullsyreimpregnerte perlende viner. I dette tilfellet skal 
anrikingen foretas innenfor grensene nevnt i vedlegg V avsnitt 
D nr. 5.

4. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som 
medlemsstatene kan anvende ved framstillingen på deres 
territorium av produkter som ikke hører under KN-kode 2204 
10, 2204 21 og 2204 29, kan frisk druemost der gjæringen er 
avbrutt ved tilsetting av alkohol, bare brukes til framstilling av 
disse produktene.

5. Drueråsaft og konsentrert drueråsaft med opprinnelse i 
Fellesskapet kan ikke brukes til vinframstilling eller tilsettes 
vin. Disse produktene skal kontrolleres med hensyn til 
bruken. Alkoholgjæring av disse produktene på Fellesskapets 
territorium er forbudt.

6. Bestemmelsene i nr. 4 og 5 får ikke anvendelse på 
produkter som er beregnet på produksjon i Det forente 
kongerike og Irland av produkter som hører under KN-kode 
2206 00, og for hvilke medlemsstatene i henhold til vedlegg 
VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en sammensatt 
betegnelse som inneholder ordet «vin».

7. Viner egnet til å gi bordvin, som ikke oppfyller en nedre 
grense for sann alkoholstyrke i volumprosent for bordvin, kan 
omsettes bare til framstilling av musserende vin eller til foretak 
som produserer eddik, til destillasjon og til annen industriell 
bruk. Anrikingen av disse vinene og deres sammenstikning med 
en bordvin for å øke den sanne alkoholstyrken i volumprosent 
til det nivå som er fastsatt for bordvin, kan finne sted bare i 
vinframstillerens anlegg eller for dennes regning.

8. Av vinberme eller pressrester av druer kan det verken 
framstilles vin eller andre drikker til direkte konsum, bortsett 
fra alkohol, brennevin eller piquette.

9. Piquette kan, i den grad den berørte medlemsstaten 
tillater slik produksjon, bare brukes til destillasjon eller til den 
enkelte vindyrkers eget konsum.

10. Forskåret vin kan brukes bare til destillasjon.

11. Druemost i gjæring av rosindruer kan omsettes bare til 
framstilling av sterkvin og bare i de vindyrkingsområder der 
denne bruken er tradisjon per 1. januar 1985, og til framstilling 
av vin av overmodne druer.

12. Friske druer, druemost, druemost i gjæring, konsentrert 
druemost, rektifisert konsentrert druemost, druemost der 
gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, drueråsaft og 
konsentrert drueråsaft med opprinnelse i tredjestater og som 
befinner seg på Fellesskapets territorium, kan ikke brukes til 
framstilling av eller tilsetting i vin.

13. Alkoholgjæring av produktene nevnt i nr. 12, er forbudt 
på Fellesskapets territorium. Denne bestemmelsen får ikke 
anvendelse på produkter som er beregnet på produksjon i Det 
forente kongerike og Irland av produkter som hører under 
KN-kode 2206 00, og for hvilke medlemsstatene i henhold 
til vedlegg VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en 
sammensatt betegnelse som inneholder ordet «vin».

14. Sammenstikning av en vin med opprinnelse i en tredjestat 
med en vin fra Fellesskapet, og sammenstikning på Fellesskapet 
geografiske område av viner med opprinnelse i tredjestater, er 
forbudt.

15. Rådet kan fastsette unntak fra nr. 12, fra nr. 13 
første punktum og fra nr. 14, i samsvar med Fellesskapets 
internasjonale forpliktelser.

Artikkel 45

1. Med mindre det gjøres unntak, kan følgende produkter 
ikke tilbys eller leveres til direkte konsum:

a) importerte og ikke-importerte produkter som hører under 
KN-kode 2204 10, 2204 21, 2204 29 og 2204 30 10, og 
som har gjennomgått ønologiske framstillingsmåter som 
ikke er tillatt etter fellesskapsreglene, eller når dette er 
tillatt, etter nasjonale regler.

b) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c), som 
ikke er av sunn og god handelskvalitet,
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c) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, som ikke svarer til 
definisjonene i vedlegg I.

2. Unntakene nevnt i nr. 1 for importerte produkter, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 133.

Artikkel 46

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel og av vedlegg IV og V etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) med hensyn til vedlegg V avsnitt A, overgangstiltakene 
for viner produsert før 1. september 1986 og endringer av 
listene over viner i nr. 2,

b) med hensyn til vedlegg IV og V, begrensninger og 
visse vilkår for bruken av ønologiske framgangsmåter og 
behandlingsmetoder som er nevnt i disse vedleggene, med 
unntak av begrensningene og vilkårene som er fastsatt i 
disse vedleggene,

c) beslutningene, unntakene, avvikene, vilkårene og listene 
som er nevnt i dette kapittel og i vedlegg V,

d) anvendelsen av vedlegg V avsnitt C-G på produkter 
høstet i de områder i Fellesskapet som ikke omfattes av 
vindyrkingssonene oppført i vedlegg III,

e) med hensyn til vedlegg V avsnitt J, listene nevnt i nr. 2 
bokstav b) og i nr. 6, unntakene nevnt i nr. 4 bokstav b), og 
ordningen med oppgaver og registrering som er nevnt i nr. 
6.

2. Følgende regler skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 75:

a) reglene for sammenligning mellom visse ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder som brukes 
i tredjestater, samt regler nevnt i artikkel 43 nr. 1 og i 
vedlegg IV,

b) bestemmelser om blanding og sammenstikning av most og 
vin,

c) spesifikasjoner om renheten og identiteten til stoffene som 
brukes ved ønologiske framstillingsmåter,

d) administrative regler for utføringen av de tillatte ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder; disse reglene 
kan fastsette at visse ønologiske framstillingsmåter og 

behandlingsmetoder bare kan utføres under tilsyn av en 
person som er godkjent av medlemsstaten, og som besitter 
tilstrekkelig kunnskap til å sikre produktets kvalitet, 
hygiene og sunnhet,

e) vilkårene for oppbevaring og omsetning, bruken av 
produktene nevnt i artikkel 45, eller listene over produkter 
som er unntatt fra kravene i nevnte artikkel, og fastsettelsen 
av kriterier som i enkelttilfeller gjør det mulig å unngå 
overdrevet strenghet, samt vilkårene for at medlemsstatene 
kan tillate oppbevaring, omsetning og bruk av andre 
produkter som ikke er i samsvar med bestemmelsene i 
denne forordning, bortsett fra dem som er nevnt i artikkel 
45 nr. 1, eller med bestemmelser vedtatt i henhold til denne 
forordning,

f) alminnelige regler for bruk av ellers ikke tillatte 
ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder i 
forsøksøyemed.

3. Etter framgangsmåten vedtatt i artikkel 75, skal det vedtas 
analysemetoder som gjør det mulig å fastslå sammensetningen 
av produktene som omfattes av denne forordning, og regler som 
gjør det mulig å fastslå om disse produktene har gjennomgått 
en behandling som er i strid med de tillatte ønologiske 
framstillingsmåter,

Etter samme framgangsmåte skal det om nødvendig vedtas 
grenseverdier for de bestanddeler som tyder på at visse 
ønologiske framstillingsmåter har vært brukt, og tabeller som 
gjør det mulig å sammenligne analysedata.

Dersom Fellesskapets analysemetoder eller reglene nevnt i 
første ledd for påvisning og bestemmelse av de ettersøkte 
bestanddelene i det berørte produktet, ikke er fastsatt, skal 
imidlertid følgende gjelde:

a) analysemetodene som er godkjent av generalforsamlingen 
for Det internasjonale vinkontor (OIV), og offentliggjort 
av dette kontoret, eller

b) dersom det ikke finnes noen hensiktsmessige 
analysemetoder blant dem som er nevnt under bokstav a), 
en analysemetode som oppfyller standardene som anbefales 
av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO), 
eller

c) dersom ingen av metodene nevnt i bokstav a) og b), er til 
rådighet, og ut fra metodens nøyaktighet, repeterbarhet og 
reproduserbarhet:

i) en analysemetode som er tillatt i den berørte 
medlemsstat, eller

ii) om nødvendig, enhver annen hensiktsmessig 
analysemetode.
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Automatiserte analysemetoder som brukes i stedet for en 
fellesskapsanalysemetode, skal anses som likeverdige med 
fellesskapsanalysemetodene nevnt i første ledd, forutsatt at 
det er fastslått etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, at 
resultatene som oppnås med hensyn til nøyaktighet, repeterbarhet 
og reproduserbarhet minst tilsvarer de resultater som er 
oppnådd med den tilsvarende fellesskapsanalysemetoden.

KAPITTEL II

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG 
BESKyTTELSE AV VISSE PRODUKTER

Artikkel 47

1. Reglene for beskrivelse, betegnelse og presentasjon 
av visse produkter som omfattes av denne forordning, og 
beskyttelse av visse angivelser, betegnelser og uttrykk, finnes i 
dette kapittel og i vedlegg VII og VIII. Reglene skal særlig ta 
hensyn til følgende målsetninger:

a) å beskytte forbrukernes legitime interesser,

b) å beskytte produsentenes legitime interesser,

c) at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte,

d) å fremme produksjonen av kvalitetsprodukter.

2. Reglene nevnt i nr. 1, skal særlig omfatte bestemmelser:

a) som gjør bruken av visse betegnelser obligatorisk,

b) som tillater bruk av visse betegnelser, på visse vilkår,

c) som tillater bruk av andre betegnelser, herunder 
opplysninger som kan være nyttige for forbrukerne,

d) som regulerer beskyttelse og kontroll av visse betegnelser,

e) som regulerer bruken av geografiske betegnelser og 
tradisjonelle betegnelser,

f) som regulerer merkingen av produkter som er importert, 
eller, dersom det er tillatt i henhold til denne forordning, 
som er framstilt av disse produktene, for å sikre at 

forbrukerne er opplyst om det berørte produktets art, og at 
dette ikke er merket som et fellesskapsprodukt eller som et 
produkt fra en medlemsstat.

3. Reglene nevnt i nr. 1, får anvendelse på beskrivelsen av 
produktene som er angitt der:

a) på etiketter,

b) i registre og i følgedokumenter og i andre dokumenter som 
er foreskrevet i fellesskapsbestemmelsene, heretter kalt 
«offentlige dokumenter», unntatt tolldokumenter,

c) i handelsdokumenter, særlig i fakturaer og følgebrev, og

d) i reklamemateriell, i den grad dette er fastsatt i særlige 
bestemmelser i denne forordning.

4. Reglene nevnt i nr. 1, får anvendelse på presentasjonen av 
produktene som er angitt der, med hensyn til:

a) beholdere, herunder lukkeinnretningen,

b) merking,

c) emballasje.

5. Reglene nevnt i artikkel 1, får anvendelse på produkter 
som bys fram for salg og på produkter som markedsføres.

Artikkel 48

Beskrivelsen og presentasjonen av produktene nevnt i denne 
forordning, og enhver form for reklame for slike produkter, må 
ikke være feilaktig eller kunne føre til forveksling eller villede 
de personer de er rettet mot, særlig med hensyn til:

— informasjonen fastsatt i artikkel 47; dette skal også gjelde 
dersom informasjonen er brukt i oversettelse, eller med en 
henvisning til det stedet produktet faktisk kommer fra, eller 
med tillegg som «art», «type», «metode», «etterligning», 
«merke» eller lignende,

— produktenes egenskaper, særlig art, sammensetning, 
alkoholstyrke i volumprosent, farge, opprinnelse eller 
herkomst, kvalitet, vinstokksort, årgang eller beholdernes 
nominelle volum,

— identiteten og statusen til de fysiske eller juridiske personer 
eller gruppe av personer som har vært eller er involvert i 
framstillingen eller den kommersielle distribusjonen av det 
aktuelle produktet, særlig tapperen.
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Artikkel 49

1. Produkter hvis beskrivelse eller presentasjon ikke 
samsvarer med bestemmelsene i denne forordning eller med 
de nærmere regler for dens gjennomføring, kan verken bys 
fram for salg, markedsføres i Fellesskapet eller eksporteres.

Med hensyn til produkter beregnet på eksport, kan imidlertid 
unntak fra bestemmelsene i denne forordning:

— tillates av medlemsstatene når importtredjestatens 
lovgivning krever det,

— fastsettes i gjennomføringsreglene i tilfeller som ikke 
omfattes av første strekpunkt.

2. Den medlemsstat på hvis territorium det forekommer 
et produkt med en beskrivelse eller presentasjon som ikke 
er i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 1, skal treffe 
nødvendige straffetiltak mot overtredelsen i forhold til dens 
omfang.

Medlemsstaten kan imidlertid tillate at det aktuelle produktet 
oppbevares med henblikk på salg, markedsføres i Fellesskapet 
eller eksporteres dersom beskrivelsen eller presentasjonen 
bringes i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 1.

Artikkel 50

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak, etter 
vilkårene fastsatt i artikkel 23 og 24 i avtale om handelsrelaterte 
sider ved immaterialrettigheter, for å gjøre det mulig for 
berørte parter å hindre bruken i Fellesskapet av en geografisk 
betegnelse som identifiserer produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 
bokstav b), på produkter som ikke har sin opprinnelse på det 
stedet som den aktuelle geografiske betegnelsen angir, også 
selv om den sanne opprinnelsen til produktene er angitt eller 
den geografiske betegnelsen er brukt i oversettelse, eller følges 
av betegnelser som «art», «type», «stil», «etterligning» eller 
lignende betegnelser.

2. I denne artikkel menes med «geografisk betegnelse», en 
betegnelse som benyttes til å identifisere et produkt som har 
sin opprinnelse i territoriet til en tredjestat som er medlem av 
Verdens handelsorganisasjon, eller i en region eller et område 
i dette territoriet, i tilfeller der produktets kvalitet, omdømme 
eller andre bestemte kjennetegn i hovedsak er knyttet til denne 
geografiske opprinnelsen.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten hensyn til andre 
bestemmelser i Fellesskapets regelverk som fastsetter regler 
for betegnelse og presentasjon av produkter som omfattes av 
denne forordning.

Artikkel 51

1. I denne avdeling menes med «navnet på en geografisk 
enhet som er mindre enn medlemsstaten», navnet på:

— et lite sted eller en gruppe av slike steder,

— en kommune eller en del av en kommune,

— et underområde av et vindyrkingsområde eller en del av et 
slikt underområde,

— et annet dyrkingsområde enn et bestemt dyrkingsområde.

2. Bruken av en geografisk betegnelse for å angi bordviner 
som framstilles ved sammenstikning av vin fra druer høstet i 
forskjellige produksjonsområder, skal være tillatt dersom minst 
85 % av den bordvin som framstilles ved sammenstikningen, 
stammer fra det produksjonsområdet som den har sitt navn 
etter.

Bruken av en geografisk betegnelse knyttet til et 
produksjonsområde i vindyrkingssone A eller vindyrkingssone 
B for å angi hvite bordviner, skal imidlertid tillates bare 
dersom de produkter som den sammenstukne vinen består av, 
kommer fra den aktuelle vindyrkingssonen, eller dersom den 
aktuelle vinen framkommer ved sammenstikning av bordviner 
fra vindyrkingssone A med bordviner fra vindyrkingssone B.

3. Medlemsstatene kan sette som vilkår for bruken av en 
geografisk betegnelse for å angi en bordvin, særlig at den i sin 
helhet framstilles av visse uttrykkelig utpekte vinstokksorter, 
og at den utelukkende stammer fra det nøyaktig avgrensede 
territorium som den har sitt navn etter.

Artikkel 52

1. Dersom en medlemsstat tildeler navnet på et bestemt 
dyrkingsområde til en kvbd, eller eventuelt til en vin som 
skal bearbeides til en slik kvbd, kan dette navnet ikke brukes 
til å betegne produkter fra vinsektoren som ikke stammer fra 
dette området, og/eller som ikke har fått navnet i samsvar med 
bestemmelsene i de relevante fellesskapsregler eller nasjonale 
regler. Dette gjelder også dersom en medlemsstat har tildelt 
navnet på en kommune eller en del av en kommune eller et 
lite sted, til en enkelt kvbd, eller eventuelt til en vin som skal 
bearbeides til en slik kvbd.

Med forbehold for fellesskapsbestemmelser om særlige typer 
kvbd, kan medlemsstatene etter visse produksjonsvilkår som 
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de fastsetter, tillate at navnet på et bestemt dyrkingsområde 
kombineres med en presisering angående framstillingsmetoden 
eller produktets art eller med navnet på en druesort eller et 
synonym for denne.

Som unntak fra første ledd kan Rådet, med kvalifisert flertall 
etter forslag fra Kommisjonen, inntil 31. august 2001 tillate at 
anvendelsen av visse geografiske navn som tradisjonelt brukes 
til å betegne bordviner, og som er blitt navnet på et bestemt 
dyrkingsområde, fortsatt kan brukes til å betegne bordviner i 
høyst tre vinår.

2. Følgende navn og betegnelser:

— navnet på en vinsort,

— en tradisjonell særbetegnelse nevnt i vedlegg VII avsnitt A 
nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt fjerde understrekpunkt, 
eller i vedlegg VIII avsnitt D nr. 2 bokstav a) annet 
strekpunkt, eller

— en tradisjonell tilleggsbetegnelse nevnt i vedlegg VII 
avsnitt B nr. 1 bokstav b) femte strekpunkt, forutsatt at den 
tildeles av en medlemsstat for å beskrive en vin i henhold 
til fellesskapsbestemmelsene,

må ikke brukes til å betegne, presentere eller reklamere for 
andre drikker enn vin eller druemost, med mindre enhver 
risiko for forveksling av art, opprinnelse, herkomst eller 
sammensetning for slike drikker er utelukket.

3. Bruken av et navn eller en betegnelse som nevnt i nr. 2, 
eller av uttrykkene «Hock», «Claret», «Liebfrauenmilch» og 
«Liebfraumilch», også om dette ledsages av uttrykk som «art», 
«type», «stil», «etterligning» eller lignende betegnelser, skal 
være forbudt med henblikk på beskrivelse og presentasjon av:

— en vare som hører under KN-kode 2206, med mindre den 
aktuelle varen faktisk stammer fra det angitte sted,

— en vare som markedsføres med tydelig veiledning til 
forbrukeren med henblikk på å oppnå en hjemmelagd drikk 
som etterligner vin; navnet på vinstokksorten kan likevel 
anvendes dersom den aktuelle varen faktisk er framstilt 
av denne sorten, med mindre dette navnet kan føre til 
forveksling med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller 
en geografisk enhet som anvendes som beskrivelse av en 
kvbd.

4. Navnene:

— på et bestemt dyrkingsområde,

— på en geografisk enhet som er mindre enn det bestemte 
dyrkingsområdet, dersom dette navnet er tildelt 
av en medlemsstat for å betegne en vin i henhold til 
fellesskapsbestemmelsene,

må ikke brukes til å betegne, presentere eller reklamere for 
andre drikker enn vin eller druemost, med mindre:

a) for produkter som hører under KN-kode 2009, 2202, 2205, 
2206, 2207, 2208 og 2209, og for produkter framstilt av en 
vinråvare, at ovennevnte navn og betegnelser er anerkjent 
i medlemsstaten der produktet har sin opprinnelse, og at 
denne anerkjennelsen er forenlig med fellesskapsretten,

b) for andre drikker enn dem som er nevnt i bokstav a), at 
enhver risiko for forveksling av art, opprinnelse, herkomst 
eller sammensetning for slike drikker er utelukket.

Selv om anerkjennelsen nevnt i bokstav a), ikke har funnet 
sted, kan disse navnene fortsatt brukes inntil 31. desember 
forutsatt at bokstav b) overholdes.

Artikkel 53

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel og vedlegg VII og VIII etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75. Disse reglene skal særlig omfatte 
unntakene, vilkårene og tillatelsene som er fastsatt i disse 
vedleggene.

2. Følgende bestemmelser skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75:

a) angivelsene, symbolene og andre merker som er nevnt i 
innledningen til vedlegg VII, eller i vedlegg VIII avsnitt A 
nr. 2,

b) listen over tradisjonelle særbetegnelser som er nevnt i 
vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt 
fjerde understrekpunkt, eller i vedlegg VIII avsnitt D nr. 2 
bokstav c) annet strekpunkt,

c) vilkårene for å bruke geografiske betegnelser som er nevnt 
i vedlegg VII avsnitt A nr. 2,
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d) angivelsene som er nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 4,

e) vilkårene for å bruke de angivelsene som er nevnt i vedlegg 
VII avsnitt B nr. 1, og rammen for å bruke de angivelsene 
som er nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 3,

f) angivelsene som er nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 2, og 
vilkårene for å bruke dem,

g) det omfang og de vilkår som gjelder for anvendelsen av 
bestemmelsene i vedlegg VII på produkter som omfattes 
av denne forordning, og som ikke er nevnt i vedlegg 
VII avsnitt A nr. 1 eller i vedlegg VIII, særlig for 
druemost, druemost i gjæring, konsentrert druemost, ung, 
ikke ferdiggjæret vin og vin av overmodne druer, som er 
framstilt i Fellesskapet,

h) vilkårene for lagring og transport av produktene i beholdere 
samt deres anvendelse og merking, herunder også med 
hensyn til beholdere for framstilling og oppbevaring av 
musserende vin,

i) når det er hensiktsmessig, tildeling av navn på geografiske 
enheter som er nevnt i vedlegg VIII avsnitt E nr. 1 annet 
strekpunkt,

j) de obligatoriske og valgfrie angivelser som skal oppføres i 
registre, offisielle dokumenter og handelsdokumenter,

k) vilkårene som er nevnt i vedlegg VIII, i henholdsvis avsnitt 
G nr. 2 og avsnitt G nr. 5,

l) vilkårene og unntaksbestemmelsene som er nevnt i vedlegg 
VIII avsnitt I nr. 6.

AVDELING VI

KVALITETSVINER FRA BESTEMTE DyRKINGSOMRÅDER

Artikkel 54

1. Med «kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«kvbd») menes det vin som oppfyller bestemmelsene i denne 
avdeling og i fellesskapsbestemmelsene og de nasjonale 
bestemmelsene som er vedtatt i denne forbindelse.

2. Kvbd skal omfatte følgende kategorier:

a) «kvalitetssterkviner fra bestemte dyrkingsområder» («kvbd-
sterkviner»), som oppfyller definisjonen av sterkvin,

b) «musserende kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«musserende kvbd»), som oppfyller definisjonen av 
musserende vin, herunder musserende kvbd av aromatisk 
type,

c) «perlende kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«perlende kvbd»), som oppfyller definisjonen av perlende 
vin,

d) annen kvbd enn de som er nevnt under bokstav a), b) og 
c).

3. Produkter som er egnet til framstilling av kvbd, er:

a) friske druer,

b) druemost,

c) druemost i gjæring,

d) ung, ikke ferdiggjæret vin og

e) vin.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen listen over 
kvbd som de har anerkjent, med nærmere opplysninger for hver 
kvbd om nasjonale bestemmelser som regulerer produksjon og 
framstilling av dem.

5. Kommisjonen skal offentliggjøre listen i C-utgaven av De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 55

1. Bestemmelsene for produksjon av kvbd skal, i tillegg til 
eventuelle nasjonale regler som er vedtatt i henhold til artikkel 
57 nr. 1, idet det tas hensyn til tradisjonelle produksjonsvilkår 
dersom disse ikke skader den kvalitetsfremmende politikk 
og gjennomføringen av det indre marked, bygge på følgende 
faktorer:

a) produksjonsområdets avgrensning,

b) vinstokksorter,
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c) dyrkingsmetoder,

d) vinframstillingsmetoder,

e) laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent,

f) avling per hektar,

g) undersøkelse og vurdering av organoleptiske egenskaper.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1, er fastsatt i vedlegg VI 
avsnitt A-J.

3. Bestemmelsene i vedlegg VI avsnitt K skal utelukkende 
få anvendelse på musserende kvbd. Bestemmelsene i vedlegg 
VI avsnitt L skal utelukkende få anvendelse på kvbd-sterkvin.

Artikkel 56

1. Medlemsstatene skal utarbeide regler for hvordan, i 
produksjonsleddet:

a) en produsent kan:

i) unnlate å anmode om klassifisering som kvbd 
av et produkt som er oppført i avlings- eller 
produksjonsoppgaven som et produkt egnet til å gi 
kvbd, eller

ii) nedklassifisere en kvbd, særlig til bordvin,

b) vedkommende myndighet utpekt av medlemsstatene, kan 
nedklassifisere en kvbd.

2. Nedklassifiseringen av en kvbd i handelsleddet skal 
utføres:

a) av vedkommende myndighet i den medlemsstat, på hvis 
territorium vinen befinner seg:

i) dersom vinen har sin opprinnelse i denne medlemsstaten, 
eller

ii) dersom det er tale om små mengder som skal 
bestemmes,

b) av vedkommende myndighet i den medlemsstat der vinen 
har sin opprinnelse, i tilfeller som ikke omfattes av  
bokstav a).

3. Nedklassifiseringen nevnt i nr. 2 skal særlig besluttes når 
vedkommende myndighet har fastsatt:

a) at vinen har gjennomgått en endring under lagring eller 
transport som har forringet eller forandret kjennetegnene 
til den berørte kvbd,

b) at vinen har gjennomgått en ikke tillatt behandling eller er 
ikke på lovlig måte betegnet som en kvbd.

Artikkel 57

1. I tillegg til faktorene som er nevnt i artikkel 55, kan 
produsentmedlemsstatene, idet de tar hensyn til rimelig 
sedvane, fastlegge ytterligere obligatoriske kjennetegn og 
vilkår for produksjon av kvbd.

2. I tillegg til de andre bestemmelsene fastsatt i denne 
forordning, kan produsentmedlemsstatene, idet de tar hensyn til 
rimelig sedvane, fastlegge ytterligere eller strengere kjennetegn 
og vilkår for produksjon, framstilling og omsetning av kvbd på 
sitt territorium.

Artikkel 58

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne avdeling og vedlegg VI etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) beslutningene, unntakene, avvikene og listene som er 
nevnt i denne avdeling og i vedlegg VI,

b) avgrensningen av områdene i umiddelbar nærhet av et 
bestemt dyrkingsområde, idet det særlig tas hensyn til de 
geografiske forholdene og administrative strukturer,

c) bruken av nedklassifisert kvbd og vilkårene for denne 
bruken,

d) hensiktsmessige bestemmelser om systematisk og generell 
anvendelse av organoleptiske undersøkelser, bruken av 
vin som ikke oppfyller kravene i undersøkelsen, samt 
vilkårene for denne bruken,

e) bestemmelse av små mengder som nevnt i artikkel 56 nr. 2 
bokstav a) nr. ii).
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Artikkel 59

1. All import til Fellesskapet av produktene nevnt i artikkel 
1 nr. 2 bokstav a) og b), skal skje mot framlegging av en 
importlisens. For all import av de andre produktene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2, og all eksport av produktene nevnt i artikkel 1 
nr. 2, kan det kreves framlagt en import- eller eksportlisens.

2. Medlemsstatene skal utstede lisens til alle som søker om 
det, uavhengig av hvor i Fellesskapet vedkommende har sitt 
etableringssted og uten å berøre bestemmelser som gjelder 
anvendelsen av artikkel 62 og 63.

Lisensen er gyldig i hele Fellesskapet.

Utstedelsen av lisensene er avhengig av at det stilles sikkerhet 
som garanterer forpliktelsen til å importere eller eksportere 
i løpet av lisensens gyldighetstid, og som helt eller delvis 
går tapt dersom transaksjonen innen denne fristen ikke er 
gjennomført eller er bare delvis gjennomført, med mindre det 
foreligger force majeure.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, vedtas:

a) listen over produkter som det kreves import- eller 
eksportlisens for,

b) lisensenes gyldighetstid og andre nærmere regler for 
gjennomføringen av denne artikkel.

Artikkel 60

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal 
tollsatsene i den felles tolltariff få anvendelse på produktene 
nevnt i artikkel 1 nr. 2.

2. For drueråsaft og druemost som hører under KN-kode 
2209 60 og 2204 30, for hvilke anvendelsen av tollsatsene i 
den felles tolltariff er avhengig av importprisen for produktet, 
skal riktigheten av denne prisen etterprøves enten på grunnlag 
av en kontroll av de enkelte partier, eller ved hjelp av en fast 
importverdi, som Kommisjonen beregner på grunnlag av 
prisnoteringer for de samme produktene i opprinnelsesstatene.

Dersom den oppgitte inntaksprisen for det berørte partiet er 
høyere enn den faste importverdien forhøyet med en margin 
som er vedtatt i samsvar med nr. 3, og som ikke må overstige 
den faste verdien med mer enn 10 %, må det stilles sikkerhet 

tilsvarende importavgifter som er fastsatt på grunnlag av den 
faste importverdien.

Dersom inntaksprisen for det berørte partiet ikke oppgis i 
det tilfellet som er nevnt i annet ledd, er anvendelsen av den 
felles tolltariff avhengig av den faste importverdien eller av 
anvendelsen av de relevante bestemmelsene i tollregelverket, 
på vilkår som skal fastsettes i samsvar med nr. 3.

3. Dersom unntakene i artikkel 44 nr. 15 får anvendelse 
på importerte produkter, skal importørene stille en sikkerhet 
for disse produktene hos de utpekte tollmyndighetene på 
tidspunktet for varens frigivelse for fri omsetning. Sikkerheten 
skal tilsvare et beløp som skal fastsettes. Sikkerheten skal 
frigis når importøren har framlagt for tollmyndighetene i 
den medlemsstaten der varen er frigitt for fri omsetning, 
tilfredsstillende bevis for at druemosten er blitt bearbeidet til 
drueråsaft, som brukes i andre produkter utenfor vinsektoren, 
eller dersom den er brukt til vinframstilling, at den er behørig 
merket.

4. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen 
av denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. 
Disse reglene skal særlig omfatte fastsettelsen av kriterier for 
fastsettelse av hvilken kontrollordning som skal anvendes, og 
hvilke faktorer som skal tas i betraktning ved beregningen av 
de faste importverdiene, størrelsen på sikkerheten nevnt i nr. 3 
samt reglene for tilbakebetaling av denne sikkerheten.

Artikkel 61

1. For å unngå eller motvirke skadelige virkninger for 
fellesskapsmarkedet, som kan oppstå som følge av import av 
visse produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal det ved import av 
ett eller flere av disse produktene til tollsatsen fastsatt i den 
felles tolltariff, pålegges en tilleggstoll dersom vilkårene i 
artikkel 5 i avtalen om landbruk, som i samsvar med traktatens 
artikkel 300 er inngått innenfor rammen av Uruguay-rundens 
multilaterale handelsforhandlinger, er oppfylt, med mindre 
det ikke er risiko for at importen skaper forstyrrelser på 
fellesskapsmarkedet, eller dersom virkningene ikke står i 
forhold til det mål som etterstrebes.

2. Utløsningsprisene, som dersom de underskrides gjør at 
det pålegges en tilleggstoll, skal være de som er meddelt av 
Fellesskapet til Verdens handelsorganisasjon.

Utløsningsmengdene som skal overskrides for at det skal 
pålegges en tilleggstoll, skal fastsettes særlig på grunnlag av 
importen til Fellesskapet i de tre år som går forut for det året 

AVDELING VII

ORDNING FOR HANDEL MED TREDJESTATER
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da de skadelige virkningene nevnt i nr. 1, har oppstått eller vil 
kunne oppstå.

3. Importprisene som skal tas i betraktning ved pålegging av 
tilleggstoll, skal fastsettes på grunnlag av importpriser cif for 
den aktuelle forsendelsen.

Importprisene cif skal for dette formål kontrolleres på 
grunnlag av representative priser for det aktuelle produktet 
på verdensmarkedet, eller på Fellesskapets importmarked for 
produktet.

4. Kommisjonen skal vedta nærmere regler for gjennomføring 
av denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. 
Disse reglene skal særlig omfatte:

a) de produktene som det skal anvendes tilleggstoll for i 
samsvar med artikkel 5 i avtalen om landbruket,

b) de andre kriteriene som er nødvendige for å sikre at nr. 1 
anvendes i samsvar med artikkel 5 i nevnte avtale.

Artikkel 62

1. Tollkvoter for produktene som omfattes av denne 
forordning, og som følger av avtaler som er inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300, eller av en annen rettsakt vedtatt 
av Rådet, skal åpnes og forvaltes av Kommisjonen i samsvar 
med nærmere regler vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

2. Ved forvaltning av kvotene kan det anvendes én av 
følgende metoder eller en kombinasjon av dem:

a) en metode som er basert på den kronologiske rekkefølgen 
søknadene er levert i («først til mølla»-prinsippet),

b) en metode som går ut på fordeling i forhold til mengdene 
det er innlevert søknad om («samtidig behandling»),

c) en metode der det tas hensyn til tradisjonelle handelsmønstre 
(«tradisjonelle/nye importører»).

Det kan fastsettes andre hensiktsmessige metoder. De skal ikke 
medføre forskjellsbehandling av de berørte næringsdrivende.

3. Ved fastsettelsen av forvaltningsmetoden skal det i gitte 
tilfeller tas hensyn til forsyningsbehovene på fellesskapsmarkedet 

og nødvendigheten av å sikre likevekten på dette markedet, 
samtidig som det likevel kan tas utgangspunkt i de metodene 
som tidligere er blitt brukt på kvoter i samsvar med dem som 
er nevnt i nr. 1, uten at det berører rettighetene som følger av 
avtaler inngått innenfor rammen av handelsforhandlingene 
under Uruguay-runden.

4. Ved de nærmere regler som er nevnt i nr. 1, fastsettes det 
årlige kvoter som om nødvendig fordeles over kortere perioder, 
og det fastsettes også hvilken forvaltningsmetode som skal 
brukes, og herunder også bestemmelser om:

a) garantier for produktets art, herkomst og opprinnelse,

b) anerkjennelse av det dokumentet som gjør det mulig å 
kontrollere garantiene nevnt i bokstav a),

c) vilkårene for utstedelse av importlisenser og lisensenes 
gyldighetstid.

Artikkel 63

1. I den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre 
eksport av:

a) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c),

b) sukker som hører under KN-kode 1701, glukose og 
glukosesirup som hører under KN-kode 1702 30 91, 1702 
30 99, 1702 40 90 og 1702 90 50, også i form av produkter 
som hører under KN-kode 1702 30 51 og 1702 30 59, som 
er iblandet produktene som hører under KN-kode 2009 60 
11, 2009 60 71, 2009 60 79 og 2204 30 99,

på grunnlag av disse produktenes pris i internasjonal handel 
og innenfor de grenser som følger av avtaler inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300, kan forskjellen mellom disse 
prisene og prisene i Fellesskapet dekkes av tilbakebetaling ved 
eksport. 

2. For tildeling av mengder som kan eksporteres med 
tilbakebetaling, skal det fastsettes en metode som:

a) passer best til produktets art og til situasjonen på det 
berørte markedet, slik at de tilgjengelige ressursene kan 
utnyttes så effektivt som mulig, og idet det tas hensyn til 
effektiviteten og strukturen til Fellesskapets eksport, men 
likevel uten at dette fører til forskjellsbehandling mellom 
store og små næringsdrivende,

b) administrativt er den minst besværlige metoden for de 
næringsdrivende med hensyn til forvaltningskravene,
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c) hindrer enhver forskjellsbehandling av de berørte 
næringsdrivende.

3. Tilbakebetalingen skal være lik for hele Fellesskapet. 
Den kan variere etter bestemmelsessted dersom situasjonen i 
internasjonal handel eller særlige krav på visse markeder gjør 
det nødvendig.

Tilbakebetalingen nevnt i nr. 1 bokstav a), skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. Den skal fastsettes med 
regelmessige mellomrom.

Tilbakebetalinger som fastsettes med regelmessige mellomrom, 
kan om nødvendig endres i den mellomliggende perioden av 
Kommisjonen på anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ.

Bestemmelsene i artikkel 64 om produktene som er nevnt der, 
skal anvendes utfyllende.

4. Tilbakebetaling skal bare gis etter søknad om og 
framlegging av relevant eksportlisens.

5. Tilbakebetalingsbeløpet som gjelder for eksport av 
produkter nevnt i artikkel 1, er det som gjelder den dagen det 
søkes om lisens, og ved differensiert tilbakebetaling, det som 
gjelder den samme dag:

a) for bestemmelsesstedet som er angitt på lisensen, eller 
eventuelt

b) for det faktiske bestemmelsesstedet, dersom det er et annet 
enn det som er angitt på lisensen. I så fall må beløpet ikke 
overstige det beløp som gjelder for bestemmelsesstedet 
angitt på lisensen.

Det kan treffes egnede tiltak for å unngå misbruk av 
fleksibiliteten fastsatt i dette nr.

6. Nr. 4 og 5 kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, 
fravikes for produkter som er nevnt i artikkel 1, dersom det gis 
tilbakebetaling for dem innenfor rammen av matvarehjelp.

7. Det skal sikres at begrensningene i mengde som følger 
av avtaler inngått i samsvar med traktatens artikkel 300, 
overholdes på grunnlag av de eksportlisensene som er utstedt 
for referanseperiodene som er fastsatt der, og som gjelder for 
de berørte produkter.

Med hensyn til oppfyllelse av forpliktelsene som følger av 
avtaler inngått innenfor rammen av handelsforhandlingene 
under Uruguay-runden, skal eksportlisensenes gyldighet ikke 
påvirkes av utløpet av en referanseperiode.

8. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
herunder bestemmelser om omfordeling av mengder for 
eksport som ikke er blitt tildelt eller oppbrukt, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 64

1. Denne artikkel får anvendelse på tilbakebetalinger nevnt 
i artikkel 63 nr. 1.

2. Tilbakebetalingsbeløpet for produktene nevnt i artikkel 
63 nr. 1 bokstav b), skal tilsvare:

a) for råsukker og hvitt sukker, tilbakebetalingsbeløpet for 
eksport av disse produktene i uforandret stand, fastsatt 
i samsvar med artikkel 17 i rådsforordning (EØF) nr. 
1785/81 av 30. juni 1981 om en felles markedsordning for 
sukker1, og dens gjennomføringsbestemmelser,

b) for glukose og glukosesirup, tilbakebetalingsbeløpet for 
eksport av disse produktene i uforandret stand, som 
fastsatt for hvert av disse produktene i samsvar med 
artikkel 13 i rådsforordning (EØF) nr. 1766/92 av 30. 
juni 1992 om en felles markedsordning for korn2, og dens 
gjennomføringsbestemmelser.

For at det skal gis tilbakebetaling, må bearbeidede produkter 
ved eksporten følges av en erklæring fra søkeren som angir de 
mengdene av råsukker, hvitt sukker, glukose og glukosesirup 
som er brukt ved framstillingen.

Vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat skal 
kontrollere at denne erklæringen er korrekt.

3. Det skal tas hensyn til følgende når tilbakebetalingene 
skal fastsettes:

a) situasjonen og forventet utvikling for:

i) prisene på produktene nevnt i artikkel 63 nr. 1, 
og de tilgjengelige mengdene av dem på 
fellesskapsmarkedet,

ii) prisene på disse produktene i internasjonal handel,

b) de gunstigste markedsførings- og transportkostnader fra 
fellesskapsmarkedet til havner eller andre eksportsteder 

(1) EFT L 177 av 1.7.1981, s. 4. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1148/98 (EFT L 159 av 3.6.1998, s. 38).

(2) EFT L 181 av 1.7.1992, s. 21. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1253/1999 (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 18).
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i Fellesskapet, samt kostnader for forsendelse til 
bestemmelsesstaten,

c) målene for den felles markedsordning for vin, som skal 
sikre likevekt på markedet og en naturlig utvikling for 
priser og handel,

d) begrensningene som følger av avtaler inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300,

e) behovet for å unngå forstyrrelser på fellesskapsmarkedet,

f) det økonomiske aspektet ved den planlagte eksporten.

4. Prisene på fellesskapsmarkedet som er nevnt i artikkel 
63 nr. 1, skal fastsettes på grunnlag av de gunstigste 
eksportprisene.

Ved fastsettelse av prisene i internasjonal handel som nevnt i 
artikkel 63 nr. 1, skal det tas hensyn til følgende:

a) de faktiske prisene på markedene i tredjestater,

b) de gunstigste prisene i bestemmelsestredjestater for import 
fra tredjestater,

c) de faktiske produsentprisene i eksporttredjestater, idet det 
eventuelt tas hensyn til tilskudd som gis av disse statene,

d) tilbudsprisene fritt levert Fellesskapets grense.

5. Uten at artikkel 63 nr. 3 tredje ledd berøres, skal det 
fastsettes hvor hyppig listen over produkter som det faktisk gis 
tilbakebetaling for, skal oppstilles, og tilbakebetalingsbeløpet 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

6. Tilbakebetalingen skal utbetales når det dokumenteres at 
produktene:

a) har sin opprinnelse i Fellesskapet,

b) er blitt eksportert fra Fellesskapet, og

c) dersom det er tale om differensiert tilbakebetaling, har 
nådd bestemmelsesstedet angitt i lisensen, eller et annet 
bestemmelsessted som det er fastsatt tilbakebetaling 
for, uten at artikkel 63 nr. 5 bokstav b) berøres. Det 

kan imidlertid fastsettes unntak fra denne regelen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, forutsatt at det 
fastsettes vilkår som kan tilby tilsvarende garantier.

Det kan vedtas utfyllende bestemmelser etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75.

7. Uten at nr. 6 bokstav a) berøres, skal det med mindre 
det er gitt unntak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
75, ikke gis noen tilbakebetaling ved eksport for produkter 
som er importert fra tredjestater og som gjeneksporteres til 
tredjestater.

Artikkel 65

1. I den grad det er nødvendig for at den felles markedsordning 
for vin skal virke på en tilfredsstillende måte, kan Rådet, som 
treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter forslag fra 
Kommisjonen, helt eller delvis forby bruken av ordningen med 
innenlands bearbeiding for produktene nevnt i artikkel 1.

2. Som unntak fra nr. 1, dersom situasjonen nevnt i nr. 1 
oppstår og krever særlige hastetiltak, og fellesskapsmarkedet 
forstyrres eller trues av forstyrrelser på grunn av ordningen 
for innenlands eller utenlands bearbeiding, skal Kommisjonen 
på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe 
de nødvendige tiltak som meddeles Rådet og medlemsstatene, 
og gyldighetstiden for disse tiltakene må ikke overstige 
seks måneder, og de får anvendelse umiddelbart. Dersom 
Kommisjonen blir forelagt en anmodning fra en medlemsstat, 
skal den treffe en beslutning innen én uke etter at anmodningen 
er mottatt.

3. Enhver medlemsstat kan innen en frist på én uke etter 
dagen den ble underrettet, forelegge Kommisjonens beslutning 
for Rådet. Rådet kan med kvalifisert flertall bekrefte, endre 
eller oppheve Kommisjonens beslutning. Dersom Rådet ikke 
har truffet en beslutning innen tre måneder, skal Kommisjonens 
beslutning anses som opphevet.

Artikkel 66

1. De alminnelige regler for tolkningen av Den kombinerte 
nomenklatur og de særlige regler for anvendelsen av den får 
anvendelse på klassifiseringen av produktene som omfattes av 
denne forordning; tollnomenklaturen som følger av anvendelsen 
av denne forordning, skal inntas i den felles tolltariff.

2. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning eller 
vedtatt i henhold til en av dens bestemmelser, er følgende 
forbudt:

a) innkreving av enhver avgift med tilsvarende virkning som 
toll,



25.6.2009 Nr. 34/705EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) anvendelse av enhver kvantitativ restriksjon eller tiltak 
med tilsvarende virkning.

Artikkel 67

1. Import av produktene som omfattes av denne forordning, 
som har vært gjenstand for tilsetting av alkohol, er forbudt, med 
unntak av produkter som tilsvarer produkter med opprinnelse i 
Fellesskapet som denne tilsettingen er tillatt for.

2. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig de vilkår som avgjør om produktene tilsvarer hverandre, 
samt unntak fra nr. 1, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 75.

Artikkel 68

1. Produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) kan 
importeres bare når følgende vilkår er oppfylt:

a) for alle produkter:

i) dersom de oppfyller bestemmelsene for produksjon, 
markedsføring og eventuelt levering til direkte konsum 
i opprinnelsestredjestatene, og beviset på at dette 
vilkåret er oppfylt, framlegges i form av en attest 
utstedt av et organ i opprinnelsestredjestaten, og som 
er oppført på en liste som skal fastsettes,

ii) når de er beregnet på direkte konsum, dersom de ledsages 
av en analyserapport utarbeidet av et organ eller en 
myndighet som er utpekt av opprinnelsestredjestaten,

b) for viner beregnet på direkte konsum, bortsett fra sterkviner 
og musserende viner:

i) dersom de har en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 9 vol % og en total alkoholstyrke i volumprosent 
på høyst 15 vol %,

ii) dersom de har et totalt syreinnhold uttrykt i vinsyre på 
minst 3,5 gram per liter, dvs. 46,6 milliekvivalenter per 
liter.

2. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, kan det 
vedtas bestemmelser for:

a) fastsettelse av de egenskaper som sterkvin og musserende 
vin skal ha, og unntak fra nr. 1 bokstav b),

b) fritak fra framleggingen av attesten og analyserapporten 
fastsatt i nr. 1, for visse produkter nevnt i nr. 1, som 

transporteres i begrensede mengder og emballeres i små 
beholdere,

c) helt eller delvis fritak fra kravet gjengitt i attesten eller 
analyserapporten fastsatt i nr. 1 bokstav a), for visse viner 
som ledsages av et sertifikat for områdeopprinnelse eller et 
opprinnelsesbevis,

3. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 69

1. Dersom fellesskapsmarkedet for ett eller flere av 
produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, på grunn av import eller 
eksport, utsettes for eller trues av alvorlige forstyrrelser som 
kan sette målene i traktatens artikkel 33 i fare, kan det treffes 
egnede tiltak i handelen med tredjestater inntil forstyrrelsen 
eller trusselen om forstyrrelse er opphørt.

Når det vurderes om situasjonen berettiger anvendelse av disse 
tiltakene, skal det særlig tas hensyn til:

a) de mengder det er utstedt eller søkt om importlisenser for, 
og markedssituasjonen i vinsektoren i Fellesskapet,

b) eventuelt omfanget av intervensjonen.

Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter 
forslag fra Kommisjonen, skal vedta nærmere regler for 
gjennomføringen av dette nr. og bestemme i hvilke tilfeller og 
innenfor hvilke grenser medlemsstatene kan treffe vernetiltak.

2. Dersom situasjonen nevnt i nr. 1 oppstår, skal Kommisjonen 
på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe de 
nødvendige tiltak og underrette medlemsstatene om tiltakene, 
som får anvendelse umiddelbart. Dersom Kommisjonen blir 
forelagt en anmodning fra en medlemsstat, skal den treffe 
en beslutning innen tre virkedager etter at anmodningen er 
mottatt.

3. Enhver medlemsstat kan innen en frist på tre virkedager 
etter dagen den ble underrettet, forelegge tiltak truffet av 
Kommisjonen for Rådet. Rådet skal tre sammen umiddelbart. 
Det kan med kvalifisert flertall endre eller oppheve det aktuelle 
tiltak.

4. Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse idet 
det tas hensyn til forpliktelsene som følger av internasjonale 
avtaler inngått i samsvar med traktatens artikkel 300 nr. 2.
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Artikkel 70

1. Produktene som omfattes av denne forordning, kan 
bringes i omsetning innenfor Fellesskapet bare dersom de 
ledsages av et dokument kontrollert av myndighetene.

2. Fysiske eller juridiske personer eller grupper av personer 
som i forbindelse med utøvelse av sitt yrke oppbevarer 
slike produkter, særlig produsenter, tappere, bearbeidere samt 
forhandlere som skal fastsettes, skal ha plikt til å føre registre 
som angir inntak og utsendelse for nevnte produkter.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig arten og typen dokument nevnt i nr. 1, samt unntak 
fra denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

Artikkel 71

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal 
traktatens artikkel 87, 88 og 89 få anvendelse på produksjonen 
av og handelen med produktene som omfattes av denne 
forordning.

2. Avdeling II kapittel II skal ikke være til hinder for at det 
tildeles nasjonal støtte med henblikk på å oppnå mål av samme 
type som i nevnte kapittel. Nr. 1 skal likevel anvendes på slik 
støtte.

Artikkel 72

1. Medlemsstatene skal utpeke én eller flere instanser som 
skal ha ansvaret for å kontrollere at fellesskapsbestemmelsene 
i vinsektoren overholdes. De skal også utpeke laboratoriene 
som er bemyndiget til å foreta offisielle analyser innen 
vinsektoren.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen navn og 
adresse på disse instansene og laboratoriene. Kommisjonen skal 
oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene.

3. Kommisjonen skal opprette en gruppe av spesialiserte 
tjenestemenn som i forbindelse med kontroll på stedet, skal 
samarbeide med vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
for å sikre ensartet anvendelse av reglene i vinsektoren.

4. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte bestemmelser for:

a) å sikre ensartet anvendelse av fellesskapsbestemmelsene i 
vinsektoren, særlig med hensyn til kontroll,

b) forbindelsene mellom de utpekte instansene,

c) særlige nærmere finansielle regler med sikte på å forbedre 
kontrollene,

d) administrative sanksjoner,

e) de utpekte inspektørers myndigheter og forpliktelser.

Artikkel 73

Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre 
om de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne forordning. Nærmere regler for underretningen, herunder 
arten og formen på opplysningene som skal oversendes, samt 
fristen for videresending av de innsamlede opplysningene, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 74

Det nedsettes en forvaltningskomité for vin, heretter kalt 
«komiteen», sammensatt av representanter for medlemsstatene 
og ledet av en representant for Kommisjonen.

Artikkel 75

Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, skal 
lederen forelegge saken for komiteen, enten på eget initiativ 
eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen 
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter 
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall 
som er fastsatt i traktatens artikkel 205 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes 
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen 
skal ikke avgi stemme.

AVDELING VIII

ALMINNELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER
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Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart. 
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, 
skal imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om 
dem. I dette tilfellet kan Kommisjonen utsette iverksettingen 
av tiltakene den har vedtatt, i høyst én måned regnet fra den 
dagen underretningen ble gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning 
innen fristen fastsatt i annet ledd.

Artikkel 76

Komiteen kan undersøke ethvert annet spørsmål som lederen 
forelegger den, på eget initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstats representant.

Artikkel 77

1. Denne forordning skal anvendes slik at det på 
hensiktsmessig måte og i samme grad tas hensyn til målene 
fastsatt i traktatens artikkel 33 og 131.

2. Denne forordning får anvendelse idet det tas hensyn til 
forpliktelsene som følger av internasjonale avtaler inngått i 
samsvar med traktatens artikkel 300 nr. 2.

Artikkel 78

Forordning (EF) nr. 1258/1999 og dens gjennomføringsregler får 
anvendelse på produkter som omfattes av denne forordning.

2. Tilskuddet som er nevnt i avdeling II kapittel II, støtten 
som er nevnt i avdeling II kapittel III, støtten som er nevnt i 
avdeling III kapittel I, oppkjøpet og støtten nevnt i avdeling 
III kapittel II, støtten nevnt i avdeling III kapittel III, samt 
tilbakebetalingene som er nevnt i avdeling VII, skal anses som 
intervensjon for å regulere landbruksmarkedene i henhold til 
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

3. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser, kan 
fellesskapsstøtten som kan tildeles i henhold til avdeling III og 

tilbakebetalingene som kan gis i henhold til avdeling VII, bare 
gis for produkter som er framstilt i Fellesskapet av druer høstet 
i Fellesskapet.

Artikkel 79

For å forebygge overskudd av bordvin og vin egnet til 
å gi bordvin, kan medlemsstatene fastsette en grense for 
landbruksavlinger uttrykt som et antall hektoliter per hektar, 
idet overskridelser av disse medfører at produsenten ikke har 
rett til støtte i henhold til denne forordning.

Artikkel 80

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, skal det vedtas 
tiltak:

a) som skal lette overgangen fra ordningene fastsatt i 
forordningene nevnt i artikkel 81, til dem som fastsettes 
ved denne forordning, og

b) som om nødvendig skal løse særlige praktiske problemer. 
Ved slike tiltak kan visse bestemmelser i denne forordning 
fravikes, dersom det er behørig grunn til det.

Artikkel 81

Forordning (EØF) nr. 346/79, (EØF) nr. 351/79, (EØF) nr. 
460/79, (EØF) nr. 456/80, (EØF) nr. 457/80, (EØF) nr. 458/80, 
(EØF) nr. 1873/84, (EØF) nr. 895/85, (EØF) nr. 822/87, (EØF) 
nr. 823/87, (EØF) nr. 1442/88, (EØF) nr. 3877/88, (EØF) nr. 
4252/88, (EØF) nr. 2046/89, (EØF) nr. 2048/89, (EØF) nr. 
2389/89, (EØF) nr. 2390/89, (EØF) nr. 2391/89, (EØF) nr. 
2392/89, (EØF) nr. 3677/89, (EØF) nr. 3895/91, (EØF) nr. 
2332/92 og (EØF) nr. 2333/92 oppheves.

Artikkel 82

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

Den får anvendelse fra 1. august 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 17. mai 1999.

 For Rådet
 K.-H. FUNKE

 Formann
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VEDLEGG I

PRODUKTDEFINISJONER

Følgende definisjoner gjelder for:

— produkter som er framstilt i Fellesskapet av druer høstet i Fellesskapet, herunder viner som er nevnt i nr. 15 sjette 
strekpunkt, og

— andre produkter enn dem som er nevnt i nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 24, når de

— kommer fra tredjestater, eller

— er framstilt i Fellesskapet av druer høstet utenfor Fellesskapet, i den grad framstillingen er tillatt i henhold til 
denne forordning.

Definisjonene av vinprodukter som dette vedlegg ikke får anvendelse på, skal ved behov fastsettes i samsvar med denne 
forordning, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

1. Friske druer: den modne eller også lett tørkede vinstokkfrukt som brukes i vinframstilling, som kan knuses eller 
presses etter vanlige vinkjellermetoder, og som spontant setter i gang alkoholgjæring.

2. Druemost: det flytende produkt som oppnås naturlig eller ved fysiske prosesser, av friske druer. En sann 
alkoholstyrke i druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

3. Druemost i gjæring: det produkt som framkommer ved gjæring av en druemost som har en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på over 1 vol % og under tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent; visse kvbd som 
har en sann alkoholstyrke i volumprosent på under tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent uten 
å være under 4,5 vol %, skal imidlertid ikke anses som druemost i gjæring.

4. Druemost i gjæring av rosindruer: det produkt som framkommer ved delvis gjæring av en druemost framstilt 
av rosindruer, med et totalt sukkerinnhold før gjæring på minst 272 gram per liter, og med en naturlig og sann 
alkoholstyrke i volumprosent som ikke kan være mindre enn 8 vol %. Visse viner som oppfyller disse kravene, skal 
imidlertid ikke anses som druemost i gjæring av rosindruer.

5. Frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol: det produkt som:

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent lik eller større enn 12 vol % og mindre enn 15 vol %, og som

— framstilles ved at det i en ugjæret druemost med en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 8,5 vol % 
som stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, tilsettes:

— enten nøytral vinalkohol, herunder alkohol som framkommer ved destillasjon av rosiner, med en sann 
alkoholstyrke i volumprosent på minst 95 vol %,

— eller et ikke-rektifisert produkt som framkommer ved destillasjon av vin, med en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på minst 52 vol % og høyst 80 vol %.

6. Konsentrert druemost: ikke-karamellisert druemost som:

— framstilles ved delvis dehydrering av druemost, som er slik foretatt etter enhver annen tillatt metode enn 
direkte oppvarming at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 
50,9 % ved 20 °C,

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— framstilles av druemost som minst oppfyller den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som 
er fastsatt for den vindyrkingssonen der druene er høstet.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i konsentrert druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.
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7. Rektifisert konsentrert druemost: det flytende ikke-karamelliserte produkt som:

— framkommer ved delvis dehydrering av druemost, som er slik foretatt etter enhver annen tillatt metode enn 
direkte oppvarming at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 
61,7 % ved 20 °C,

— har gjennomgått tillatte behandlinger for avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn sukker,

— har følgende kjennetegn:

— en pH på høyst 5 ved 25o Brix,

— en optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for en tykkelse på 1 cm i druemost konsentrert ved 25o 
Brix,

— et sukroseinnhold som ikke kan påvises, ved en metode som skal fastsettes,

— en Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00 ved 25o Brix,

— en titrerbar syregrad på høyst 15 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— et svoveldioksidinnhold på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— et totalinnhold av kationer på høyst 8 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— en konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens per centimeter ved 25o Brix og ved 20o C,

— et innhold av hydroxymetylfurfural på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— spor av meso-inositol,

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er framstilt av druemost som oppfyller minst den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som 
er fastsatt for den vindyrkingssonen der druene er høstet.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i rektifisert konsentrert druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

8. Drueråsaft: det flytende produkt som ikke er gjæret, men som er gjærbart, som framkommer ved behandlinger som 
gjør det egnet til å drikkes i ubearbeidet tilstand; det framstilles av:

a) friske druer eller druemost, eller

b) ved rekonstituering av:

— konsentrert druemost, eller

— konsentrert drueråsaft.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i drueråsaft som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

9. Konsentrert drueråsaft: ikke-karamellisert drueråsaft som er framstilt ved delvis dehydrering av drueråsaft, som 
er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at refraktometeret som brukes etter en 
metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 50,9 % ved 20 °C.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i konsentrert drueråsaft som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

10. Vin: det produkt som framstilles utelukkende ved hel eller delvis alkoholgjæring av friske druer, enten de er knust 
eller ikke, eller av druemost.

11. Ung, ikke ferdiggjæret vin: vin der alkoholgjæringen ennå ikke er ferdig, og der bermen ennå ikke er utskilt.
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12. Vin egnet til å gi bordvin: vin som:

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er produsert i Fellesskapet,

— oppfyller minst den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som er fastsatt for vindyrkingssonen 
der den er blitt produsert.

13. Bordvin: annen vin enn kvbd som:

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er produsert i Fellesskapet,

— som etter de eventuelle prosessene angitt i vedlegg C avsnitt D, har en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 8,5 vol %, forutsatt at denne vinen er framstilt utelukkende av druer høstet i vindyrkingssone A og B, og 
ikke under 9 vol % for de andre vindyrkingssonene, samt en total alkoholstyrke i volumprosent på høyst 15 
vol %,

— som med forbehold om unntak som kan vedtas, i tillegg har et totalt syreinnhold på minst 3,5 gram per liter, 
uttrykt i vinsyre, dvs. 46,6 milliekvivalenter per liter.

For viner som er produsert på visse vindyrkingsarealer som skal fastsettes, framstilt uten noen form for anriking, 
kan imidlertid den øvre grensen for den totale alkoholstyrken i volumprosent forhøyes til 20 vol %.

Bordvinen «retsina» er bordvin som er framstilt utelukkende på Hellas’ geografiske territorium, av druemost 
behandlet med aleppofuruharpiks. Bruken av aleppofuruharpiks skal være tillatt bare for å framstille en «retsina»-
bordvin på de vilkår som er fastsatt i gjeldende gresk lovgivning.

14. Sterkvin: det produkt:

A. som har:

— en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 15 vol % og høyst 22 vol %,

— en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 17,5 vol %, med unntak for visse kvalitetssterkviner fra 
bestemte dyrkingsområder (kvbd-sterkviner) som er oppført på en liste som skal vedtas,

B. som er framstilt:

a) av

— druemost i gjæring, eller

— vin, eller

— en blanding av ovennevnte produkter, eller

— for visse kvbd-sterkviner som skal fastsettes, druemost eller en blanding av druemost og vin,

idet alle disse produktene, når det er snakk om sterkviner og kvbd-sterkviner:

— skal stamme fra vinstokksorter utvalgt blant dem som er nevnt i artikkel 42 nr. 5, og

— som har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 12 vol %, unntatt når det er snakk om visse 
kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas,

b) og ved tilsetting:

i) alene eller blandet:

— av nøytral vinalkohol, herunder alkohol framstilt ved destillasjon av rosiner, som har en sann 
alkoholstyrke i volumprosent på minst 96 vol %, eller
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— av vindestillat eller destillat av rosiner, som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 
52 vol % og høyst 86 vol %,

ii) samt eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— konsentrert druemost,

— en blanding av ett av produktene nevnt i nr. i) med en druemost nevnt i bokstav a) første eller 
fjerde strekpunkt,

iii) for visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas:

— enten ett, eller en blanding, av produktene nevnt i nr. i),

— eller ett eller flere av følgende produkter:

— vinalkohohol eller alkohol av rosiner med en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 95 
vol % og høyst 96 vol %,

— brennevin av vin eller pressrester av druer, med en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 52 vol % og høyst 86 vol %,

— brennevin av rosiner, med en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 52 vol % og høyst 
94,5 vol %,

— samt eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— druemost i gjæring av rosindruer,

— konsentrert druemost som er framstilt ved direkte oppvarming, og som bortsett fra denne 
prosessen svarer til definisjonen av konsentrert druemost,

— konsentrert druemost,

— en blanding av ett av produktene nevnt i annet strekpunkt, med en druemost nevnt i bokstav 
a) første eller fjerde strekpunkt.

15. Musserende vin: bortsett fra unntaket nevnt i artikkel 44 nr. 3, det produkt som framkommer ved første eller annen 
alkoholgjæring av:

— friske druer,

— druemost,

— vin,

egnet til å gi bordvin,

— bordvin,

— kvbd,

— importert vin, som er oppført på en liste som skal vedtas, og som stammer fra vinstokksorter og 
vindyrkingsområder som gir den de kjennetegn som skiller den fra fellesskapsviner,

som når beholderen åpnes, kjennetegnes ved at det avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen, 
og som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid 
i oppløsning.

16. Kullsyreimpregnert musserende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin,

— når beholderen åpnes, kjennetegnes ved at det avgir karbondioksid som helt eller delvis stammer fra en 
tilsetting av denne gassen, og

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid i 
oppløsning.
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17. Perlende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin, kvbd eller produkter egnet til å gi bordvin eller kvbd, dersom disse vinene eller 
produktene har en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 9 vol %,

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 7 vol %,

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar som skyldes 
naturlig karbondioksid i oppløsning,

— er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

18. Kullsyreimpregnert perlende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin, kvbd eller produkter egnet til å gi bordvin eller kvbd,

— har en sann alkoholstyrke på minst 7 vol % og en total alkoholstyrke på minst 9 vol %,

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar 
som skyldes helt eller delvis tilsatt karbondioksid i oppløsning,

— er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

19. Vineddik: den eddik som:

— framkommer utelukkende ved eddiksyregjæring av vin, og

— har et totalt syreinnhold på minst 60 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.

20. Vinberme: den rest som legger seg i bunnen av beholderne med vin etter gjæringen eller under lagringen eller etter 
den tillatte behandlingen, samt den rest som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av dette produktet.

Som vinberme anses også:

— den rest som legger seg i bunnen av beholderne med druemost under lagringen eller etter den tillatte 
behandlingen,

— den rest som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av dette produktet.

21. Pressrester av druer: den gjærede eller ugjærede rest som framkommer ved pressing av friske druer.

22. Piquette: det produkt som framkommer:

— ved gjæring av ubehandlede pressrester av druer bløtgjort i vann, eller

— ved utvasking i vann av gjærede pressrester av druer.

23. Forskåret vin: det produkt som:

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 18 vol % og høyst 24 vol %,

— framstilles utelukkende ved tilsetting i en vin som ikke inneholder restsukker, av et ikke-rektifisert produkt 
som framkommer ved destillasjon av vin og som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på høyst 86 vol %, 
og

— har et innhold av flyktig syre på høyst 1,5 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.
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24. Vin av overmodne druer: det produkt som:

— uten noen form for anriking er framstilt i Fellesskapet av druer høstet i Fellesskapet, som stammer fra 
vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, som er oppført på en liste som skal vedtas,

— har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på over 15 vol %,

— har en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 16 vol % og en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 
12 vol %.

Medlemsstatene kan fastsette en lagringstid for dette produktet.

__________
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VEDLEGG II

ALKOHOLSTyRKE

1. Sann alkoholstyrke i volumprosent: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som finnes i 100 volumenheter 
av det aktuelle produktet ved denne temperaturen.

2. Potensiell alkoholstyrke i volumprosent: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som kan produseres ved 
fullstendig gjæring av sukkeret i 100 volumenheter av det aktuelle produktet ved denne temperaturen.

3. Total alkoholstyrke i volumprosent: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i volumprosent.

4. Naturlig alkoholstyrke i volumprosent: den totale alkoholstyrken i volumprosent i det aktuelle produktet før noen 
form for anriking.

5. Sann alkoholstyrke i masse: det antall kilo ren alkohol som finnes i 100 kilo av produktet.

6. Potensiell alkoholstyrke i masse: det antall kilo ren alkohol som kan produseres ved fullstendig gjæring av sukkeret 
som finnes i 100 kilo av produktet.

7. Total alkoholstyrke i masse: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i masse.

___________
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VEDLEGG III

VINDyRKINGSSONER

1. Vindyrkingssone A omfatter:

a) i Tyskland: alle vindyrkingsarealer bortsett fra arealene som omfattes av vindyrkingssone B,

b) i Luxembourg: det luxembourgske vindyrkingsområdet,

c) i Belgia, Nederland, Danmark, Irland, Sverige og Det forente kongerike: vindyrkingsområdene i disse 
statene,

2. Vindyrkingssone B omfatter:

a) i Tyskland, vindyrkingsarealene i det bestemte dyrkingsområdet Baden,

b) i Frankrike, vindyrkingsarealene i de departementer som ikke er angitt i dette vedlegg, og i følgende 
departementer:

— i Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

— i Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

— i Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

— i Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

— i Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (kommunen Chapareillan),

— i Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, 
Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne samt vindyrkingsarealer i arrondissementet Cosne-sur-Loire i 
departementet Nièvre,

c) i Østerrike: i det østerrikske vindyrkingsområdet.

3. Vindyrkingssone C I a) omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i følgende departementer: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, 
Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, 
Gironde, Isère (bortsett fra kommunen Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Nièvre (bortsett fra arrondissementet Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

— i arrondissementene Valence og Die i departementet Drôme (bortsett fra kantonene Dieulefit, Loriol, 
Marsanne og Montélimar),

— i arrondissementet Tournon, i kantonene Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, 
Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge og la Voulte-sur-Rhône i departementet Ardèche,

b) i Spania, vindyrkingsarealene i provinsene Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña og Vizcaya,

c) i Portugal, vindyrkingsarealene i den delen av regionen Norte som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet 
«Vinho Verde», samt «Concelhos de Bombarral, Laurinhã, Mafra e Torres Vedras» (bortsett fra «Freguesias 
da Carvoeira e Dois Portos»), som hører til «Região viticola da Extremadura».

4. Vindyrkingssone C I b) omfatter i Italia vindyrkingsarealene i regionen Valle d’Aosta og i provinsene Sondrio, 
Bolzano, Trento og Belluno.

 5. Vindyrkingssone C II omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i følgende departementer: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (bortsett fra 
kantonene Olette og Arles-sur-Tech), Vaucluse,
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— i den delen av departementet Var som er avgrenset i sør av den nordlige grensen til kommunene Evenos, le 
Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour og Sainte-
Maxime,

— i arrondissementet Nyons og kantonene Dieulefit, Loriol, Marsanne og Montélimar i departementet 
Drôme,

— i de administrative enhetene i departementet Ardèche som ikke er oppført i nr. 3 bokstav a),

b) i Italia, vindyrkingsarealene i følgende regioner: Abruzzi, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia bortsett fra provinsen Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Veneto bortsett fra provinsen Belluno, herunder de øyene som hører til disse regionene, som Elba og andre 
øyer i det toscanske arkipelag, Ponzian-øyene og øyene Capri og Ischia,

c) i Spania, vindyrkingsarealene:

— i følgende provinser:

— Lugo, Orense, Pontevedra,

— Ávila (bortsett fra kommunene som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet «comarca» Cebreros), 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

— La Rioja,

— Álava,

— Navarra,

— Huesca,

— Barcelona, Gerona, Lérida,

— i den delen av provinsen Zaragoza som ligger nord for elven Ebro,

— i kommunene i provinsen Tarragona som omfattes av opprinnelsesbetegnelsen Penedés,

— i den delen av provinsen Tarragona som tilsvarer det bestemte dyrkingsområdet «comarca» Conca de 
Barberá.

6. Vindyrkingssone C III a) omfatter i Hellas vindyrkingsarealer i følgende nomoi: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, 
Larissa, Ioannina, Levkas, Achaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklion, Kania, Retymnon, Samos, Lasiti samt 
øya Santorini.

7. Vindyrkingssone C III b) omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i departementene på Korsika,

— i den delen av departementet Var som ligger mellom havet og en linje avgrenset av kommunene (som selv 
omfattes) Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-
de-la-Tour og Sainte-Maxime,

— i kantonene Olette og Arles-sur-Tech i departementet Pyrénées-Orientales,

b) i Italia, vindyrkingsarealene i følgende regioner: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardinia og Sicilia, herunder de 
øyene som hører til disse regionene, som øya Pantelleria og de eoliske, egadiske og pelagiske øyer,

c) i Hellas, de vindyrkingsarealer som ikke omfattes av nr. 6,

d) i Spania, de vindyrkingsarealer som ikke omfattes av nr. 3 bokstav b) eller nr. 5 bokstav c),

e) i Portugal, de vindyrkingsarealer i de regioner som ikke omfattes av vindyrkingssone C I a).

8. Avgrensningen av områdene som omfattes av de administrative enhetene nevnt i dette vedlegg, er den som 
framgår av gjeldende nasjonale bestemmelser 15. desember 1981, og med hensyn til Spania, gjeldende nasjonale 
bestemmelser 1. mars 1986, samt med hensyn til Portugal, gjeldende nasjonale bestemmelser 1. mars 1998.

__________
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VEDLEGG IV

LISTE OVER TILLATTE ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG

BEHANDLINGSMETODER

1. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for friske druer, druemost, druemost i 
gjæring, druemost i gjæring av rosindruer, konsentrert druemost og ung, ikke ferdiggjæret vin

a) lufting eller tilsetting av oksygen,

b) varmebehandling,

c) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

d) bruk av karbondioksid, argon eller nitrogen, enten hver for seg eller blandet med hverandre, for å skape en 
inaktiv atmosfære og håndtere produktet atskilt fra luft,

e) bruk av gjær til vinframstilling,

f) bruk av én eller flere av følgende framstillingsmåter for å fremme gjærutviklingen:

— tilsetting av diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat innenfor visse grenser,

— tilsetting av ammoniumsulfitt eller ammoniumbisulfitt innenfor visse grenser,

— tilsetting av tiamindihydroklorid innenfor visse grenser,

g) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller 
kaliumpyrosulfitt,

h) fjerning av svoveldioksid ved fysiske metoder,

i) behandling av hvit most og unge, ikke ferdiggjærede hvitviner med kull til ønologisk bruk innenfor visse 
grenser,

j) klaring ved hjelp av ett eller flere av følgende stoffer til ønologisk bruk:

— gelatin til konsum,

— fiskelim,

— kaliumkasein og kaliumkaseinater,

— eggalbumin og/eller laktalbumin,

— bentonitt,

— silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning,

— kaolin,

— garvesyre,

— pektolytiske enzymer,

— et enzympreparat av betaglukanase på vilkår som skal fastsettes,

k) bruk av sorbinsyre eller kaliumsorbat,

l) bruk av vinsyre til syrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G,

m) bruk av ett eller flere av følgende stoffer til avsyrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G:

— nøytralt kaliumtartrat,

— kaliumbikarbonat,
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— kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

— kalsiumtartrat,

— vinsyre, på vilkår som skal fastsettes,

— et homogent preparat bestående av like store deler fint pulverisert vinsyre og kalsiumkarbonat,

n) bruk av aleppofuruharpiks, på vilkår som skal fastsettes,

o) bruk av preparater av gjærskorpe innenfor visse grenser,

p) bruk av polyvinylpolypyrrolidon innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

q) bruk av melkebakterier suspendert i vin, på vilkår som skal fastsettes,

r) tilsetting av lysozym innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes.

2. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for druemost beregnet på framstilling av 
rektifisert konsentrert druemost:

a) lufting,

b) varmebehandling,

c) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

d) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller 
kaliumpyrosulfitt,

e) fjerning av svoveldioksid ved fysiske metoder,

f) behandling med kull til ønologisk bruk,

g) bruk av kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

h) bruk av ionebyttermasse på vilkår som skal fastsettes.

3. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for druemost i gjæring beregnet på direkte 
konsum i ubearbeidet stand, vin egnet til å gi bordvin, bordvin, musserende vin, kullsyreimpregnert musserende 
vin, perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin, sterkvin og kvbd:

a) bruk i tørre viner og i mengder på høyst 5 % av frisk berme som er sunn og ikke fortynnet, og som inneholder 
gjær som stammer fra nylig vinframstilling av tørre viner,

b) lufting eller gjennomblåsing ved hjelp av argon eller nitrogen,

c) varmebehandling,

d) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

e) bruk av karbondioksid, argon eller nitrogen, enten hver for seg eller blandet med hverandre, utelukkende for å 
skape en inaktiv atmosfære og håndtere produktet atskilt fra luft,

f) tilsetting av karbondioksid innenfor visse grenser,

g) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller kaliumpyrosulfitt, 
på vilkårene fastsatt i denne forordning,
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h) tilsetting av sorbinsyre eller kaliumsorbat, forutsatt at det endelige innholdet av sorbinsyre i det behandlede 
produktet som går til direkte konsum, ikke overstiger 200 milligram per liter,

i) tilsetting av L-askorbinsyre innenfor visse grenser,

j) tilsetting av sitronsyre for å stabilisere vinen, innenfor visse grenser,

k) bruk av vinsyre til syrning på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G,

l) bruk av ett eller flere av følgende stoffer for avsyrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G:

— nøytralt kaliumtartrat,

— kaliumbikarbonat,

— kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

— kalsiumtartrat,

— vinsyre, på vilkår som skal fastsettes,

— et homogent preparat bestående av like store deler fint pulverisert vinsyre og kalsiumkarbonat,

m) klaring ved hjelp av ett eller flere av følgende stoffer til ønologisk bruk:

— gelatin til konsum,

— fiskelim,

— kaliumkasein og kaliumkaseinater,

— eggalbumin og/eller laktalbumin,

— bentonitt,

— silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning,

— kaolin,

— et enzympreparat av betaglukanase på vilkår som skal fastsettes,

n) tilsetting av garvesyre,

o) behandling av hvitviner med kull til ønologisk bruk, innenfor visse grenser,

p) behandling, på vilkår som skal fastsettes, av

— druemost i gjæring beregnet på direkte konsum i ubearbeidet stand, og av hvitviner og roséviner med 
kaliumferrocyanid,

— rødviner med kaliumferrocyanid eller med kalsiumphytat,

q) tilsetting av metavinsyre innenfor visse grenser,

r) bruk av gummi arabicum,

s) bruk av DL-vinsyre, også kalt racemisk syre, eller av dens nøytrale kaliumsalt, på vilkår som skal fastsettes, 
med henblikk på å utfelle overskudd av kalsium,

t) bruk, for framstilling av musserende vin som framstilles ved gjæring på flaske, og der bermen utskilles ved 
tømming, av

— kalsiumalginat eller

— kaliumalginat,
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ta) bruk av tørrgjær eller gjær suspendert i vin for framstilling av musserende vin,

tb) tilsetting av tiaminsalt og ammoniumsalt til basisvinen for å fremme gjærutviklingen ved framstilling av 
musserende vin, på følgende vilkår:

— for næringssalter, diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat, innenfor visse grenser,

— for vekstfremmende stoffer, tiamin i form av tiaminhydroklorid, innenfor visse grenser,

u) bruk av plater av ren parafin, impregnert med allylisotiocyanat for å skape en steril atmosfære, utelukkende i de 
medlemsstater der en slik bruk er tradisjonell, og så lenge den ikke er forbudt ved nasjonal lovgivning, forutsatt 
at nevnte bruk bare skjer i beholdere som rommer over 20 l, og at det ikke er noen spor av allylisotiocyanat i 
vinen,

v) tilsetting, for å fremme utfellingen av tartratet, av

— kaliumbitartrat,

— kalsiumtartrat innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

w) bruk av kobbersulfat innenfor visse grenser, for å fjerne smaks- eller luktfeil i vinen,

x) bruk av preparater av gjærskorpe innenfor visse grenser,

 y) bruk av polyvinylpolypyrrolidon innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

 z) bruk av melkebakterier suspendert i vin, på vilkår som skal fastsettes,

za) tilsetting av karamell, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om 
fargestoffer til bruk i næringsmidler1, for å gjøre fargen i sterkviner og kvbd-sterkviner dypere,

zb) tilsetting av lysozym innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes.

4. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for produktene nevnt i det innledende 
punktum i nr. 3, men bare på de bruksvilkår som skal fastsettes:

a) tilsetting av oksygen,

b) behandling med elektrodialyse for å sikre stabilisering av vinens syreinnhold,

c) bruk av urease for å redusere vinenes innhold av urea.

_____________

(1) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
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VEDLEGG V

GRENSEVERDIER OG VILKÅR FOR VISSE ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER

A. Svoveldioksidinnhold

1. Det totale innholdet av svoveldioksid i annen vin enn musserende vin og sterkvin kan ved overgangen til 
direkte konsum ikke overstige:

a) 160 milligram per liter for rødviner,

b) 210 milligram per liter for hvitviner og roséviner.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) og b) skal den øvre grensen for svoveldioksidinnholdet i vin med et restinnhold 
av sukker uttrykt i invertsukker på minst 5 gram per liter, økes til:

a) 210 milligram per liter for rødviner og 260 milligram per liter for hvitviner og roséviner,

b) 300 milligram per liter for:

— viner som har rett til betegnelsen «Spätlese» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene,

— hvite kvbd som har rett til de kontrollerte opprinnelsesbetegnelsene Bordeaux supérieur, Graves de 
Vayres, Côtes de Bordeaux, Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, 
Côtes de Bergerac eventuelt etterfulgt av betegnelsen «Côtes de Saussignac», Haut Montravel, Côtes 
de Montravel og Rosette,

— hvite kvbd som har rett til opprinnelsesbetegnelsene Allela, La Mancha, Navarra, Penedès, Rioja, 
Rueda, Tarragona og Valencia,

— hvite kvbd med opprinnelse i Det forente kongerike som i samsvar med britisk lovgivning er betegnet 
og presentert med uttrykket «botrytis» eller tilsvarende uttrykk, f.eks. «noble harvest», «noble late 
harvested» eller «special late harvested»,

c) 350 milligram per liter for viner som har rett til betegnelsen «Auslese» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene, 
og for hvitviner som har rett til betegnelsen «finere vin med opprinnelsesbetegnelse» i henhold til 
rumensk lovgivning, og som har rett til følgende navn: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea 
Calugareasca,

d) 400 milligram per liter for viner som har rett til betegnelsen «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», 
«Trockenbeerenauslese» og «Eiswein» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene, og for hvite kvbd som 
har rett til de kontrollerte opprinnelsesbetegnelsene Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-
Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, 
Graves Supérieures og Jurançon.

3. Når de klimatiske forholdene har gjort det nødvendig, kan det vedtas at de berørte medlemsstatene i visse 
vindyrkingssoner i Fellesskapet for vin produsert på deres territorium, kan tillate at den øvre grensen for 
det totale innhold av svoveldioksid på under 300 milligram per liter nevnt i dette avsnitt, økes med høyst 40 
milligram per liter.

4. Medlemsstatene kan fastsette mer begrensende bestemmelser for vin framstilt på deres eget territorium.

B. Innhold av flyktig syre

1. Innholdet av flyktig syre kan ikke være større enn:

a) 18 milliekvivalenter per liter for druemost i gjæring,

b) 18 milliekvivalenter per liter for hvitviner og roséviner samt inntil senest 31. desember 1989 for produkter 
framstilt ved sammenstikning av hvitvin med rødvin på spansk territorium, eller

c) 20 milliekvivalenter per liter for rødviner.
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2. Mengdene nevnt i nr. 1, skal gjelde:

— for produkter som er framstilt av druer høstet i Fellesskapet, i produksjonsleddet og i alle 
markedsføringsleddene,

— for druemost i gjæring og vin med opprinnelse i tredjestater, i alle ledd etter import til Fellesskapets 
geografiske territorium.

3. Det kan fastsettes unntak fra nr. 1 for:

a) visse kvbd og visse bordviner angitt med en geografisk betegnelse, når de

— har gjennomgått en lagring på minst to år, eller

— framstilles etter særlige metoder,

b) viner med en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 13 vol %.

C. Anrikingsgrenser

1. Når de klimatiske forholdene i visse vindyrkingssoner i Fellesskapet gjør det nødvendig, kan de berørte 
medlemsstatene tillate en økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer, druemost, 
druemost i gjæring og ung, ikke ferdiggjæret vin, fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, samt i vin egnet 
til å gi bordvin og i bordvin.

2. En økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene nevnt i nr. 1, kan bare tillates dersom 
den laveste naturlige alkoholstyrken i volumprosent er:

a) i vindyrkingssone A: 5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 6 vol %,

c) i vindyrkingssone C I a): 7,5 vol %,

d) i vindyrkingssone C I b): 8 vol %,

e) i vindyrkingssone C II: 8,5 vol %,

f) i vindyrkingssone C III: 9 vol %.

3. Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent skal foretas etter de ønologiske framstillingsmåtene 
som er nevnt i avsnitt D, og kan ikke overstige følgende grenser:

a) i vindyrkingssone A: 3,5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 2,5 vol %,

c) i vindyrkingssone C: 2 vol %.

4. I år med uvanlig ugunstige klimatiske forhold kan alkoholstyrken i volumprosent nevnt i nr. 3, økes til 
følgende grenser:

a) i vindyrkingssone A: 4,5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 3,5 vol %.

D. Anrikingsprosesser

1. Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent nevnt i avsnitt C, kan foretas:

a) for friske druer, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin, bare ved tilsetting av sukrose, 
konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost,

b) for druemost, bare ved tilsetting av sukrose, konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller 
ved delvis konsentrasjon, herunder omvendt osmose,

c) for vin egnet til å gi bordvin og for bordvin, bare ved delvis konsentrasjon ved kjøling.
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2. Anvendelse av én av prosessene nevnt i nr. 1, skal utelukke anvendelsen av de øvrige.

3. Tilsettingen av sukrose nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), kan foretas bare ved tørrsukring og bare i 
vindyrkingsområder der dette gjennomføres tradisjonelt eller unntaksvis i samsvar med gjeldende lovgivning 
per 8. mai 1970.

4. Tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost skal ikke medføre at det opprinnelige 
volumet knuste friske druer, druemost, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin øker med mer enn 
11 % i vindyrkingssone A, 8 % i vindyrkingssone B og 6,5 % i vindyrkingssone C.

5. Når avsnitt C nr. 4 får anvendelse, skal grensene for volumøkningen forhøyes til henholdsvis 15 % i 
vindyrkingssone A og 11 % i vindyrkingssone B.

6. Konsentrasjonen skal ikke føre til at det opprinnelige volumet reduseres med mer enn 20 vol %, og i ingen 
tilfeller øke den naturlige alkoholstyrken i volumprosent med mer enn 2 vol % i druemost, i vin egnet til å gi 
bordvin eller i bordvin som har gjennomgått denne prosessen.

7. Ikke i noe tilfelle skal ovennevnte prosesser føre til en økning i den totale alkoholstyrken i volumprosent i friske 
druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin, vin egnet til å gi bordvin eller bordvin, som har 
gjennomgått disse prosessene, til mer enn 11,5 vol % i vindyrkingssone A, 12 vol % i vindyrkingssone B, 12,5 
vol % i vindyrkingssone C I a) og C I b), 13 vol % i vindyrkingssone C II og 13,5 vol % i vindyrkingssone C 
III.

8. For rødvin kan imidlertid den totale alkoholstyrken i volumprosent i produktene nevnt i nr. 7, økes til 12 vol 
% i vindyrkingssone A og 12,5 vol % i vindyrkingssone B.

9. Vin egnet til å gi bordvin og bordvin kan ikke konsentreres når de produktene som de er framstilt av, selv har 
gjennomgått en av prosessene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b)

E. Syrning og avsyrning

1. Friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og vin kan gjennomgå:

a) delvis avsyrning i vindyrkingssone A, B, C I a) og C I b),

b) syrning og avsyrning i vindyrkingssone C II og C III a), med forbehold for nr. 3,

c) syrning i vindyrkingssone C III b).

2. Syrning av andre produkter enn vin nevnt i nr. 1, kan foretas bare inntil en øvre grense på 1,50 gram per liter 
uttrykt i vinsyre, dvs. 20 milliekvivalenter per liter.

3. Syrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 2,50 gram per liter uttrykt i vinsyre, dvs. 33,3 
milliekvivalenter per liter.

4. Avsyrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 1 gram per liter uttrykt i vinsyre, dvs. 13,3 
milliekvivalenter per liter.

5. Dessuten kan druemost beregnet på konsentrasjon, gjennomgå en delvis avsyrning.

6. I år med uvanlige klimatiske forhold kan medlemsstatene tillate syrning av produktene nevnt i nr. 1, i 
vindyrkingssone C I a) og C I b) på de vilkårene som er nevnt i nr. 1 for vindyrkingssone C II, C III a) og C 
III b).

7. Syrning og anriking, bortsett fra unntak som skal bestemmes for hvert enkelt tilfelle, samt syrning og avsyrning 
av samme produkt, skal utelukke hverandre.
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F. Søtning

1. Søtning av bordvin skal tillates bare:

a) ved hjelp av druemost med høyst samme totale alkoholstyrke i volumprosent som den aktuelle bordvinen, 
når friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin, vin egnet til å gi bordvin eller 
bordvinen selv, har gjennomgått en av prosessene nevnt i avsnitt D nr. 1,

b) ved hjelp av konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller druemost, forutsatt at den totale 
alkoholstyrken i volumprosent til den aktuelle bordvinen ikke økes med mer enn 2 vol %, når produktene 
nevnt i bokstav a), ikke har gjennomgått en av prosessene nevnt i avsnitt D nr. 1.

2. Søtning av importerte viner som er beregnet på direkte konsum, og som er angitt med en geografisk betegnelse, 
er forbudt på Fellesskapets territorium.

3. Søtning av andre importerte viner enn dem som er nevnt i første ledd, skal omfattes av regler som skal 
fastsettes.

G. Behandlingsmetoder

1. Hver av prosessene nevnt i avsnitt D og E, med unntak av syrning og avsyrning av vin, skal være tillatt 
bare dersom de, på vilkår som skal fastsettes, gjennomføres under bearbeidingen av friske druer, druemost, 
druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin, til vin egnet til å gi bordvin, bordvin eller en annen drikk 
beregnet på direkte konsum, nevnt i artikkel 1 nr. 2, bortsett fra musserende vin eller kullsyreimpregnert 
musserende vin, i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druer er høstet.

2. Det samme skal gjelde ved konsentrasjon, syrning og avsyrning av vin egnet til å gi bordvin.

3. Konsentrasjonen av bordviner må finne sted i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druer er høstet.

4. Syrning og avsyrning av viner kan finne sted bare i det vinframstillingsforetaket og i den vindyrkingssonen 
der druene som er benyttet til framstillingen av den aktuelle vinen, er høstet.

5. For hver av prosessene nevnt i nr. 1-4, skal det framlegges en oppgave for vedkommende myndigheter. Det 
samme gjelder for de mengder sukrose, konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost som fysiske 
eller juridiske personer eller grupper av personer, særlig produsenter, tappere, bearbeidere og forhandlere som 
skal defineres, oppbevarer i forbindelse med utøvelsen av sitt yrke, på samme tid og på samme sted i form 
av friske druer, druemost, druemost i gjæring eller vin i bulk. Oppgaven over disse mengdene kan imidlertid 
erstattes ved at mengdene innføres i et register over inngang og forbruk.

6. Hver av prosessene nevnt i avsnitt E, må oppføres i dokumentet som ledsager produkter som er behandlet på 
denne måten.

7. Med mindre det er gjort unntak på grunn av uvanlige klimatiske forhold, kan disse prosessene utføres bare:

a) innen 1. januar i vindyrkingssone C,

b) innen 16. mars i vindyrkingssone A og B,

og bare for produkter fra vinår umiddelbart forut for disse datoene.

8. Konsentrasjon ved kjøling samt syrning og avsyrning av vin kan imidlertid foretas hele året.
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H. Musserende vin

1. I dette avsnitt og avsnitt I i dette vedlegg, og i vedlegg VI avsnitt K, menes med:

a) «vinblanding»:

— druemosten,

— vinen,

— blandingen av druemoster og/eller viner med ulike egenskaper

som skal brukes for å framstille en bestemt type musserende vin,

b) «sukker- og gjærløsning»:

produktet som tilsettes vinblandingen for å få i stand annengangsgjæringen,

c) «etterfyllingsvæske for søtningsgrad»:

produktet som tilsettes musserende viner for å gi dem spesielle smakskvaliteter.

2. Etterfyllingsvæsken for søtningsgrad kan bare inneholde:

— sukrose,

— druemost,

— druemost i gjæring,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost,

— vin, eller

— en blanding av dette,

med eventuell tilsetting av vindestillat.

3. Med forbehold for den anriking av bestanddelene i vinblandingen som er tillatt i henhold til denne forordning, 
skal all anriking av vinblandingen være forbudt.

4. Hver medlemsstat kan imidlertid, for områder og sorter hvor det er teknisk berettiget, tillate anriking av 
vinblandingen på framstillingsstedet for de musserende vinene, på vilkår som skal fastsettes. Slik anriking 
kan oppnås ved tilsetting av sukrose, konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost. Den 
kan bestå i å tilsette sukrose eller konsentrert druemost når denne metoden tradisjonelt eller unntaksvis 
praktiseres i vedkommende medlemsstat, i samsvar med regler som gjaldt 24. november 1974. Imidlertid kan 
medlemsstatene utelukke bruken av konsentrert druemost.

5. Tilsetting av sukker- og gjærløsning og etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal verken anses som anriking 
eller søtning. Tilsetting av sukker- og gjærløsning må ikke forårsake en økning i vinblandingens totale 
alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 1,5 vol %. Denne økningen måles ved å beregne forskjellen 
mellom vinblandingens totale alkoholstyrke i volumprosent og den musserende vinens totale alkoholstyrke i 
volumprosent før tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad.

6. Etterfyllingsvæsken for søtningsgrad skal tilsettes på en slik måte at de musserende vinenes sanne alkoholstyrke 
i volumprosent ikke økes med mer enn 0,5 vol %.

7. Søtning av vinblandingen og dens bestanddeler skal være forbudt.

8. I tillegg til eventuell syrning eller avsyrning av bestanddelene i vinblandingen i samsvar med andre 
bestemmelser i denne forordning, kan vinblandingen syrnes eller avsyrnes. Syrning og avsyrning av 
vinblandingen skal gjensidig utelukke hverandre. Syrning kan bare utføres opp til en øvre grense på 1,5 gram 
per liter, uttrykt som vinsyre, dvs. 20 milliekvivalenter per liter.
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9. I år med uvanlige klimatiske forhold kan den øvre grense på 1,5 gram per liter, eller 20 milliekvivalenter per 
liter, heves til 2,5 gram per liter, eller 34 milliekvivalenter per liter, forutsatt at det naturlige syreinnholdet i 
produktene ikke er mindre enn 3 gram per liter, uttrykt som vinsyre, eller 40 milliekvivalenter per liter.

10. Innholdet av karbondioksid i musserende viner kan bare være et resultat av alkoholgjæringen i den 
vinblandingen som vinen er framstilt av.

Gjæringen kan, med mindre den skal omdanne druer, druemost eller druemost i gjæring, direkte til musserende 
vin, bare være et resultat av tilsetting av sukker- og gjærløsning. Den kan bare finne sted på flasker eller 
lukkede tanker.

Bruk av karbondioksid i prosessen med omstikking ved mottrykk skal være tillatt under tilsyn og forutsatt at 
trykket av den karbondioksid de musserende vinene inneholder, ikke økes.

11. For musserende vin, bortsett fra musserende kvalitetsvin og musserende kvbd:

a) skal den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende 
viner, ikke være lavere enn 8,5 vol %,

b) skal sukker- og gjærløsningen beregnet på framstilling av musserende viner, bare inneholde:

— druemost,

— druemost i gjæring,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost, eller

— sukrose og vin,

c) med forbehold for artikkel 44 nr. 3, skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende viner, 
herunder alkoholen i den etterfyllingsvæsken for søtningsgrad som eventuelt er tilsatt, ikke være lavere 
enn 9,5 vol %,

d) med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan anvende på musserende viner 
som produseres på deres territorium, kan det totale innholdet av svoveldioksid i musserende viner ikke 
overstige 235 milligram per liter,

e) dersom klimatiske forhold har gjort det nødvendig i visse vindyrkingssoner i Fellesskapet, kan de berørte 
medlemsstatene tillate at det høyeste innholdet av svoveldioksid i viner som er nevnt i nr. 1, og som er 
produsert på deres territorium, økes med høyst 40 milligram per liter, forutsatt at viner som har vært 
omfattet av en slik tillatelse, ikke blir eksportert fra de berørte medlemsstatene.

I. Musserende kvalitetsvin

1. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger som er beregnet på framstilling av musserende 
kvalitetsviner, skal ikke være lavere enn 9 vol %.

2. Sukker- og gjærløsningen beregnet på framstilling av musserende kvalitetsviner, kan bare inneholde:

a) sukrose,

b) konsentrert druemost,

c) rektifisert konsentrert druemost,

d) druemost eller druemost i gjæring, som det kan framstilles vin av som er egnet til å gi en bordvin,

e) vin som er egnet til å gi en bordvin,

f) bordviner, eller

g) kvbd.
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3. For musserende kvalitetsviner av aromatisk type gjelder følgende:

a) med mindre det innrømmes unntak, kan de bare framstilles ved å bruke som eneste bestanddeler i 
vinblandingen, druemost eller druemost i gjæring som er laget av vinstokksortene som er oppført på en 
liste som skal fastsettes.

Musserende kvalitetsviner av aromatisk type kan imidlertid framstilles ved å bruke viner som lages 
av druer av vinstokksorten «Prosecco», som høstes i regionene Trentino-Alto Adige, Veneto og Friuli-
Venezia Giulia, som bestanddeler i vinblandingen,

b) bare kjøling eller andre fysiske prosesser kan brukes for å styre gjæringsprosessen før og etter at 
vinblandingen er sammensatt, for å gjøre vinblandingen musserende,

c) tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal være forbudt,

d) som unntak fra avsnitt K nr. 4 i vedlegg VI skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type ikke være mindre enn 6 vol %,

e) den totale alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvalitetsviner av aromatisk type må ikke være 
mindre enn 10 vol %,

f) som unntak fra avsnitt K nr. 6 første ledd i vedlegg VI skal musserende kvalitetsviner av aromatisk type 
ha et overtrykk på minst 3 bar når de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 ̊C,

g) som unntak fra avsnitt K nr. 8 i vedlegg VI skal prosessen med å framstille musserende kvalitetsviner av 
aromatisk type ikke vare under én måned.

4. Produsentmedlemsstatene kan fastlegge ytterligere eller strengere kjennetegn og vilkår for produksjon 
og omsetning av musserende kvalitetsviner som er nevnt i denne avdeling, og som er produsert på deres 
territorium.

5. Framstillingen av musserende kvalitetsviner er også underlagt reglene nevnt i:

— avsnitt H nr. 1-10,

— vedlegg VI avsnitt K nr. 4 og nr. 6-9, uten å berøre nr. 3 bokstav d), f) og g) i dette avsnitt.

J. Sterkvin

1. Ved framstilling av sterkvin skal følgende produkter benyttes:

— druemost i gjæring, eller

— vin, eller

— en blanding av produktene nevnt i de foregående strekpunkter, eller

— druemost eller en blanding av druemost og vin for visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som 
skal vedtas.

2. Dessuten skal det tilsettes:

a) i andre sterkviner og kvbd-sterkviner enn dem som er nevnt i bokstav b):

i) følgende produkter, hver for seg eller blandet:

— nøytral alkohol fra destillasjon av produkter fra vinsektoren, herunder tørkede druer, som har en 
alkoholstyrke på minst 96 vol % og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene,

— destillat av vin eller tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % og høyst 86 vol 
%, og egenskaper som skal fastsettes,

ii) og eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— konsentrert druemost,

— et produkt framkommet ved blanding av ett av produktene nevnt under i), med én av druemostene 
nevnt i nr. 1 første eller fjerde strekpunkt,



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/728 25.6.2009

b) i visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas:

i) enten produktene nevnt i bokstav a) punkt i), hver for seg eller blandet,

ii) eller ett eller flere av følgende produkter:

— alkohol av vin eller tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 95 vol % og høyst 96 vol 
%, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike bestemmelser ikke 
foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

— brennevin av vin eller av pressrester av druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % 
og høyst 86 vol %, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike 
bestemmelser ikke foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

— brennevin av tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % og høyst 94,5 vol 
%, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike bestemmelser ikke 
foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

iii) og eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— druemost i gjæring framstilt av rosindruer,

— konsentrert druemost framstilt ved direkte oppvarming, som med unntak av denne prosessen 
oppfyller definisjonen av konsentrert druemost,

— konsentrert druemost,

— et produkt framkommet ved blanding av ett av produktene nevnt under ii), med én av druemostene 
nevnt i nr. 1 første eller fjerde strekpunkt.

3. Produktene nevnt i nr. 1, som brukes ved framstilling av sterkviner og kvbd-sterkviner, kan eventuelt bare ha 
gjennomgått de ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som er nevnt i denne forordning.

4. Imidlertid:

a) kan en økning i den naturlige alkoholstyrken i volumprosent bare skyldes bruk av produktene nevnt  
i nr. 2,

b) kan det for bestemte produkter innrømmes unntak, når det dreier seg om en tradisjonell framstillingsmåte, 
slik at det er mulig for den berørte medlemsstat å tillate bruk av kalsiumsulfat, forutsatt at sulfatinnholdet i 
produktet som er behandlet på denne måten, ikke overstiger 2,5 gram per liter uttrykt i kaliumsulfat. Viner 
som er framstilt på denne måten, kan gjennomgå ytterligere syrning ved hjelp av vinsyre med inntil 1,5 
gram per liter.

5. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for sterkviner og 
kvbd-sterkviner framstilt på deres territorium, skal slike produkter tillates å gjennomgå de ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder som er nevnt i denne forordning.

6. I tillegg tillates:

a) søtning, forutsatt at oppgave over framgangsmåten leveres og registreres, når de benyttede produktene 
ikke er anriket med konsentrert druemost, ved hjelp av:

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost, forutsatt at den aktuelle vinens totale 
alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 3 vol %,

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost eller druemost i gjæring framstilt av 
rosindruer, for produkter som er oppført på en liste som skal vedtas, forutsatt at den aktuelle vinens 
totale alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 8 vol %,

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost for viner som er oppført på en liste som 
skal vedtas, forutsatt at den aktuelle vinens totale alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 8 vol 
%.

b) tilsetting av alkohol, destillat eller brennevin, som nevnt i nr. 1 og 2, for å dekke tap som skyldes 
fordamping under lagringen,

c) lagring i beholdere ved en temperatur på høyst 50 ̊C for produkter som er oppført på en liste som skal 
vedtas.
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7. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for sterkviner og kvbd-
sterkviner framstilt på deres territorium, kan det totale innhold av svoveldioksid i slike viner ved overgangen 
til direkte konsum ikke overstige:

a) 150 milligram per liter, når restinnholdet av sukker er under 5 gram per liter,

b) 200 milligram per liter, når restinnholdet av sukker er over 5 gram per liter.

8. De vinstokksorter produktene som er nevnt i nr. 1, er framstilt av, og som benyttes ved 
framstilling av sterkviner og kvbd-sterkviner, skal velges ut blant sortene nevnt i artikkel  
42 nr. 5.

9. Den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene som er nevnt i nr. 1, og som benyttes ved framstilling 
av sterkvin, bortsett fra kvbd-sterkvin, skal være på minst 12 vol %.

___________
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VEDLEGG VI

KVALITETSVIN FRA BESTEMTE DyRKINGSOMRÅDER (KVBD)

A. Bestemte dyrkingsområder

1. Med «bestemt dyrkingsområde» menes ett eller flere vindyrkingområder der det produseres vin med særlige 
kvalitetskjennetegn, og hvis navn brukes til å betegne kvbd.

2. Hvert bestemte dyrkingsområde skal avgrenses nøyaktig, så langt mulig på grunnlag av hver vingård eller teig. 
Avgrensingen skal foretas av hver av de berørte medlemsstatene, og det skal tas hensyn til de faktorer som 
bidrar til kvaliteten på vinene som produseres i disse områdene, for eksempel jord, undergrunn og klima, samt 
til hver vingårds eller teigs beliggenhet.

3. Det bestemte dyrkingsområdet betegnes ved sitt geografiske navn.

4. Imidlertid er betegnelsene:

— «Muscadet»,

— «Blanquette»,

— «Vinho Verde»,

— «Cava», med hensyn til visse musserende kvbd,

— «Manzanilla»,

anerkjent som navn på de respektive bestemte dyrkingsområder, som er avgrenset og regulert av de berørte 
medlemsstater innen 1. mars 1986.

Med hensyn til ikke-musserende viner, kan angivelsen «Κἀβα» og/eller «Cava» brukes til å betegne greske 
bordviner, som opplysninger om disse vinenes lagringstid.

4. Det geografiske navnet som betegner et bestemt dyrkingsområde, må være tilstrekkelig presist og anerkjent 
knyttet til produksjonsområdet, slik at forveksling kan unngås når det tas hensyn til foreliggende situasjoner.

B. Vinstokksorter

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de vinstokksorter som er nevnt i artikkel 19, og som er egnet 
til framstilling av enhver kvbd som produseres på dens territorium. Disse sortene må bare være av arten Vitis 
vinifera.

2. Vinstokksorter som ikke er oppført på listen nevnt i nr. 1, skal fjernes fra de vingårder eller teiger som er 
beregnet på produksjon av kvbd.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene imidlertid tillate forekomst av vinstokksorter som ikke er oppført på 
listen, i et tidsrom på tre år fra det tidspunkt avgrensningen av det bestemte dyrkingsområdet, som skal være 
foretatt etter 31. desember 1979, får virkning, dersom disse vinstokksortene hører til arten Vitis vinifera og ikke 
utgjør mer enn 20 % av de aktuelle teigers eller vingårders vinstokkbestand.

4. En teig eller vingård som er beregnet på produksjon av kvbd, kan senest etter utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 
3, inneholde bare vinstokksorter som er oppført på listen nevnt i nr. 1. Overtredelse av denne bestemmelsen 
skal medføre at enhver vin som framstilles av druer fra denne teigen eller vingården, mister retten til 
betegnelsen kvbd.
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C. Vindyrkingsmetoder

1. Hver medlemsstat skal fastsette egnede bestemmelser for de vindyrkingsmetoder som er nødvendige for å sikre 
best mulig kvalitet på kvbd.

2. I en vindyrkingssone kan vanning skje bare i den grad den berørte medlemsstat tillater det. Slik tillatelse kan 
bare gis når de økologiske forholdene berettiger det.

D. Bearbeidingsområder

1. Kvbd skal bare framstilles:

a) av druer fra vinstokksorter som er oppført på listen nevnt i avsnitt B nr. 1, og som er høstet innenfor det 
bestemte dyrkingsområdet,

b) ved å bearbeide druene nevnt i bokstav a), til most, ved å bearbeide denne mosten til vin og ved å 
framstille vin eller musserende vin av disse produktene innenfor det bestemte dyrkingsområdet der druene 
som brukes, ble høstet.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan medlemsstaten der vinen produseres, dersom det gjelder en tradisjonell 
framstillingsmåte regulert av særlige bestemmelser i denne medlemsstaten, etter at det er gitt uttrykkelig 
tillatelse og med forbehold om hensiktsmessig kontroll, inntil 31. august 2003 tillate at en musserende kvbd 
kan framstilles ved at basisproduktet for vinen justeres ved tilsetting av ett eller flere produkter fra vinsektoren 
som ikke stammer fra det bestemte dyrkingsområdet som vinen har sitt navn etter, forutsatt at:

— denne typen tilsatte produkter fra vinsektoren ikke er produsert i det bestemte dyrkingsområdet med 
samme egenskaper som produkter som ikke stammer derfra,

— denne justeringen er i samsvar med de ønologiske framstillingsmåter og definisjoner som er nevnt i de 
relevante fellesskapsbestemmelser,

— det totale volumet av tilsatte produkter fra vinsektoren som ikke stammer fra det bestemte dyrkingsområdet, 
ikke overstiger 10 % av det totale volumet av de benyttede produktene som stammer fra det 
bestemte dyrkingsområdet. Imidlertid kan Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, gi 
medlemsstatene tillatelse til at de i særlige tilfeller kan tillate en prosentandel av tilsatte produkter på mer 
enn 10 %, men ikke mer enn 15 %.

Unntaket nevnt i første ledd, får anvendelse under forutsetning av at det i lovgivningen til den berørte 
produsentmedlemsstaten før 31. desember 1995 fantes en slik bestemmelse.

Medlemsstatene skal utarbeide en liste over navn på musserende kvbd som er nevnt i dette nr., og skal oversende 
den til Kommisjonen, som skal offentliggjøre den i C-serien av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en kvbd, bortsett fra en musserende kvbd, framstilles i et område i 
umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det på bestemte vilkår er gitt uttrykkelig tillatelse til 
dette av den berørte medlemsstaten.

Medlemsstatene kan også på grunnlag av individuelle tillatelser og underlagt hensiktsmessig kontroll, tillate at 
en kvbd blir framstilt ved å bearbeide druer til most og ved å bearbeide denne mosten til vin og ved å framstille 
slik vin, også utenfor et område som ligger i umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det 
dreier seg om en tradisjonell framstillingsmåte, dersom dette er en framstillingsmåte:

— som minst har vært fulgt siden 1. november 1970, eller for medlemsstater som tiltrådte Fellesskapet etter 
denne datoen, siden før tiltredelsesdatoen,

— som ikke har vært avbrutt siden disse datoene, og

— som angår mengder som for den berørte bearbeidingsvirksomheten, siden da ikke har økt med mer enn de 
mengdene som tilsvarer den allmenne markedsutviklingen.
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4. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en musserende kvbd framstilles i et område i umiddelbar nærhet av det 
bestemte dyrkingsområdet, når det på bestemte vilkår er gitt uttrykkelig tillatelse til dette av den berørte 
medlemsstaten.

Medlemsstatene kan også på grunnlag av individuelle tillatelser eller uttrykkelige tillatelser, for en periode 
på mindre enn fem år, og underlagt hensiktsmessig kontroll, tillate at en musserende kvbd blir framstilt også 
utenfor et område som ligger i umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det dreier seg om en 
tradisjonell framstillingsmåte som minst har vært fulgt siden 24. november 1974, eller for medlemsstater som 
tiltrådte Fellesskapet etter denne datoen, siden før tiltredelsesdatoen.

5. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av slike personer som rår over druer eller moster som oppfyller 
vilkårene for framstilling av kvbd, samt over andre produkter som ikke oppfyller disse vilkårene, skal sikre at 
vinframstilling og lagring skjer atskilt; i motsatt fall kan de framstilte vinene ikke betraktes som kvbd.

6. Bestemmelsene i dette avsnitt, bortsett fra nr. 5, får ikke anvendelse på kvbd-sterkvin.

E. Laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent

1. Hver medlemsstat skal fastsette en laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent for hver kvbd som framstilles 
på dens territorium. Ved fastsettelsen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent skal det særlig tas hensyn 
til alkoholstyrken som er registrert de siste ti år innen fastsettelsen, og bare innhøstinger av tilfredsstillende 
kvalitet fra den mest representative jorden på det bestemte dyrkingsområdet, skal tas i betraktning.

2. Den laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent som er nevnt i nr. 1, kan fastsettes på forskjellige nivåer 
for samme kvbd, avhengig av:

a) det underområde, den kommune eller den del av kommune,

b) den eller de vinstokksorter

de benyttede druene stammer fra.

3. Med mindre annet er fastsatt, og bortsett fra for musserende kvbd og kvbd-sterkvin, kan alkoholstyrken nevnt 
i nr. 1, ikke være mindre enn:

a) 6,5 vol % i sone A, bortsett fra i de bestemte dyrkingsområder Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein, 
Sachsen, Saale-Unstrut, Moselle luxembourgeoise, England og Wales; for disse skal minste alkoholstyrke 
fastsettes til 6 vol %,

b) 7,5 vol % i sone B,

c) 8,5 vol % i sone C I a),

d) 9 vol % i sone C I b),

e) 9,5 vol % i sone C II,

f) 10 vol % i sone C III.

F. Vinframstillings- og bearbeidingsmetoder

1. De særlige metodene for vinframstilling og bearbeiding som brukes til framstilling av kvbd, skal fastsettes for 
hver av disse vinene av medlemsstatene.

2. Dersom værforholdene i en av vindyrkingssonene nevnt i avsnitt E, gjør det påkrevd, kan de berørte 
medlemsstater tillate en økning av den (sanne eller potensielle) naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske 
druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og i vin egnet til framstilling av kvbd, med 
unntak for produkter beregnet på bearbeiding til kvbd-sterkvin. Økningen kan ikke overskride grenseverdiene 
nevnt i vedlegg V avsnitt C nr. 3.

3. I år med uvanlig ugunstige klimatiske forhold kan det besluttes at økningen i alkoholstyrken nevnt i nr. 2, kan 
økes til grenseverdiene fastsatt i vedlegg V avsnitt C nr. 4. En slik tillatelse skal ikke være til hinder for at 
tilsvarende tillatelse også kan gis for bordviner omhandlet i samme nr.
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4. Økningen i naturlig alkoholstyrke i volumprosent kan foretas bare etter metodene og på vilkårene nevnt i 
vedlegg V avsnitt D, unntatt i nr. 7 i nevnte avsnitt. Medlemsstatene kan imidlertid unnta bruken av konsentrert 
druemost.

5. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i kvbd skal være på minst 9 vol %. Visse hvite kvbd som er oppført 
på en liste som skal vedtas, og som ikke er blitt anriket, skal likevel ha en total alkoholstyrke på minst 8,5 vol 
%. Dette nr. får ikke anvendelse på musserende kvbd og kvbd-sterkvin.

G. Syrning, avsyrning og søtning

1. Vilkår og grenser for syrning og avsyrning av friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret 
vin og vin egnet til framstilling av kvbd, og framgangsmåten ved tildeling av tillatelser og unntak skal være 
som nevnt i vedlegg V avsnitt E.

2. Søtning av en kvbd kan tillates av en medlemsstat bare dersom den foretas:

a) i samsvar med vilkårene og grensene nevnt i vedlegg V avsnitt F,

b) innen det bestemte dyrkingsområde der den aktuelle kvbd ble framstilt, eller i et område i umiddelbar 
nærhet av det, unntatt i visse tilfeller som skal fastsettes,

c) ved hjelp av ett eller flere av følgende produkter:

— druemost,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost.

3. Druemosten og den konsentrerte druemosten nevnt i nr. 2 bokstav c), skal ha opprinnelse i det samme bestemte 
dyrkingsområdet som den vinen den brukes til søtning av.

4. Dette avsnitt får ikke anvendelse på musserende kvbd og kvbd-sterkvin.

H. Anriking, syrning og avsyrning

1. Anriking, syrning og avsyrning nevnt i avsnitt F og avsnitt G nr. 1, er tillatt bare dersom det utføres på 
vilkårene fastsatt i vedlegg V avsnitt G.

2. Med forbehold for avsnitt D nr. 4 kan de nevnte prosesser bare utføres i det bestemte dyrkingsområdet der de 
friske druene ble høstet.

I. Avling per hektar

1. Den berørte medlemsstat skal fastsette en avling per hektar uttrykt i drue-, druemost- eller vinmengde for hver 
kvbd.

2. Når denne avlingen skal fastsettes, skal det tas særlig hensyn til avlingen de ti foregående år, og bare 
innhøstinger av tilfredsstillende kvalitet fra den mest representative jorden på det bestemte dyrkingsområdet, 
skal tas i betraktning.

3. Avling per hektar kan fastsettes på forskjellige nivåer for samme kvbd, avhengig av:

a) det underområde, den kommune eller den del av kommune og

b) den eller de vinstokksorter

de benyttede druene stammer fra.

4. Avling per hektar kan tilpasses av den berørte medlemsstat.

5. Overskridelse av avlingen nevnt i nr. 1, skal medføre forbud mot å anvende den ønskede betegnelsen for 
innhøstingen som helhet, med mindre allmenne eller individuelle unntak vedtas av medlemsstatene på vilkår 
som de eventuelt fastsetter etter produksjonsarealet; disse vilkårene skal særlig gjelde anvendelsen av den 
aktuelle vin eller de aktuelle produkter.
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J. Analytiske og organoleptiske undersøkelser

1. Produsentene skal være forpliktet til å sørge for at det foretas en analytisk og organoleptisk undersøkelse av 
viner som de anmoder om betegnelsen kvbd for, der:

a) den analytiske undersøkelsen minst skal omfatte måling av de av faktorene som er oppført i nr. 3, 
som er karakteristiske for den aktuelle kvbd. Grenseverdiene for disse faktorene skal fastsettes av 
produsentmedlemsstaten for hver kvbd,

b) den organoleptiske undersøkelsen skal omfatte farge, klarhet, lukt og smak.

2. Undersøkelsene nevnt i nr. 1, kan foretas på stikkprøver tatt av det vedkommende organ som er utpekt av 
hver medlemsstat, inntil det er vedtatt hensiktsmessige bestemmelser om hvordan systematiske og generelle 
undersøkelser skal foretas.

3. De karakteristiske faktorene nevnt i nr. 1 bokstav a), er som følger:

A. Undersøkelse av vinens reaksjon

1. Reaksjon overfor luft

2. Reaksjon overfor kulde

B. Mikrobiologisk undersøkelse

3. Reaksjon i varmeskap

4. Vinens og bunnfallets utseende

C. Fysisk og kjemisk analyse

5. Tetthet

6. Alkoholstyrke

7. Total tørrekstrakt (oppnådd ved tetthetsmåling)

8. Reduserende sukker

9. Sukrose

10. Aske

11. Askens alkalitet

12. Totalt syreinnhold

13. Flyktig syreinnhold

14. Ikke flyktig syreinnhold

15. pH

16. Fritt svoveldioksidinnhold

17. Totalt svoveldioksidinnhold

D. Tilleggsanalyse

18. Karbondioksid (perlende og musserende viner, overtrykk i bar ved 20 °C).

K. Musserende kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder

1. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger som er beregnet på framstilling av musserende kvbd, 
skal ikke være lavere enn:

— 9,5 vol % i vindyrkingssone C III,

— 9 vol % i andre vindyrkingssoner.

2. Vinblandinger som er beregnet på framstilling av visse musserende kvbd som er oppført på en liste som skal 
vedtas, og som framstilles fra en enkelt vinstokksort, kan imidlertid ha en total alkoholstyrke i volumprosent 
på minst 8,5 vol %.

3. De musserende kvbd som er nevnt i nr. 2, er oppført på en liste som skal vedtas.

4. Den sanne alkoholstyrken i volumprosent for musserende kvbd, herunder alkoholen i den etterfyllingsvæske 
for søtningsgrad som eventuelt er tilsatt, skal være på minst 10 vol %.

5. Sukker- og gjærløsning for musserende kvbd kan bare inneholde:

a) sukrose,

b) konsentrert druemost,
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c) rektifisert konsentrert druemost,

d) druemost,

e) druemost i gjæring,

f) vin,

g) kvbd,

som er egnet til framstilling av samme musserende kvbd som den sukker- og gjærløsningen tilsettes.

6. Som unntak fra bestemmelsene i vedlegg I nr. 15 skal musserende kvbd ha et overtrykk på minst 3,5 bar når 
de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 °C.

Musserende kvbd i beholdere med et rominnhold på mindre enn 25 cl skal imidlertid ha et overtrykk på minst 
3 bar.

7. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan anvende på musserende kvbd 
som produseres på deres territorium, skal det totale innholdet av svoveldioksid i disse musserende vinene ikke 
overstige 185 milligram per liter. Dersom klimatiske forhold har gjort det nødvendig i visse vindyrkingssoner i 
Fellesskapet, kan de berørte medlemsstatene tillate at det totale innholdet av svoveldioksid i musserende kvbd 
som er produsert på deres territorium, økes med høyst 40 milligram per liter, forutsatt at viner som har nytt 
godt av en slik tillatelse, ikke sendes ut fra de berørte medlemsstatene.

8. Prosessen med å lage musserende kvbd, herunder lagring i foretaket der de er produsert, og regnet fra 
begynnelsen av gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, må ikke vare:

a) under seks måneder når gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, finner sted på lukkede 
tanker,

b) under ni måneder når gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, finner sted på flasker.

9. Gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, og det tidsrommet vinblandingen skal ligge på 
bermen, skal minst vare:

— 90 dager,

— 30 dager, dersom gjæringsprosessen finner sted i beholdere med røreverk.

10. For musserende kvbd av aromatisk type gjelder følgende:

a) med mindre det innrømmes unntak, kan den bare framstilles ved å bruke som eneste bestanddeler i 
vinblandingen, druemost eller druemost i gjæring som er laget av vinstokksortene som er oppført på en 
liste som skal fastsettes, forutsatt at disse sortene er anerkjent som egnet for produksjon av musserende 
kvbd i det bestemte dyrkingsområdet som den musserende kvbd har sitt navn etter,

b) bare kjøling eller andre fysiske prosesser kan brukes for å styre gjæringsprosessen før og etter at 
vinblandingen er sammensatt, for å gjøre vinblandingen musserende,

c) tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal være forbudt,

d) som unntak fra nr. 4 skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvbd av aromatisk type 
ikke være mindre enn 6 vol %,

e) den totale alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvbd av aromatisk type skal ikke være mindre enn 
10 vol %,

f) som unntak fra nr. 6 første ledd skal musserende kvbd av aromatisk type ha et overtrykk på minst 3 bar 
når de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 ̊C,

g) som unntak fra nr. 8 skal prosessen med å framstille musserende kvbd av aromatisk type ikke vare under 
én måned.

11. Reglene i vedlegg V avsnitt H nr. 1-10 får også anvendelse på musserende kvbd.
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L. Kvalitetssterkvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd-sterkvin) (andre bestemmelser enn dem som er 
fastsatt i vedlegg V avsnitt H, og som særlig angår kvbd-sterkvin)

1. Med forbehold om unntak som kan vedtas, må produktene nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 1, samt den 
konsentrerte druemosten og druemosten i gjæring framstilt av rosindruer, nevnt i avsnitt J nr. 2, som benyttes 
ved framstilling av kvbd-sterkvin, komme fra det bestemte dyrkingsområdet som den aktuelle kvbd-sterkvin 
har sitt navn etter.

Med hensyn til kvbd-sterkvinene «Málaga» og «Jerez-Xérès-Sherry» kan imidlertid den konsentrerte 
druemosten og, i henhold til artikkel 44 nr. 11, druemosten i gjæring framstilt av rosindruer, nevnt i vedlegg 
V avsnitt J nr. 2, som stammer fra vinstokksorten Pedro Ximénez, komme fra det bestemte dyrkingsområdet 
«Montilla-Moriles». 

2. Med forbehold om unntak som kan vedtas, kan prosessene nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 3-6 for framstilling 
av kvbd-sterkvin, bare gjennomføres innenfor det bestemte dyrkingsområdet nevnt i nr. 1.

Med hensyn til kvbd-sterkvin der betegnelsen «Porto» er forbeholdt produkter som er framstilt av druer 
som stammer fra det bestemte dyrkingsområdet «Douro», kan imidlertid ytterligere framstillings- og 
lagringsprosesser finne sted enten i det ovennevnte bestemte dyrkingsområdet eller i Vila Nova de Gaia — 
Porto.

3. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for kvbd-sterkviner framstilt 
på deres territorium:

a) skal den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene som er nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 1, 
og som benyttes ved framstilling av kvbd-sterkvin, være på minst 12 vol %. Visse kvbd-sterkviner som er 
oppført på en liste som skal vedtas, kan imidlertid framstilles:

i) enten av druemost med en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 10 vol % dersom det dreier 
seg om kvbd-sterkviner framstilt ved tilsetting av brennevin av vin, eller av pressrester av druer som 
har opprinnelsesbetegnelse, og som eventuelt stammer fra samme driftsenhet,

ii) eller av druemost i gjæring eller, med hensyn til annet strekpunkt nedenfor, av vin med en opprinnelig 
naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst:

— 11 vol % med hensyn til kvbd-sterkvin framstilt ved tilsetting av nøytral alkohol, vindestillat med 
en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 70 vol % eller brennevin fra drueprodukter,

— 10,5 vol % for vin som er oppført på en liste som skal vedtas, framstilt av most av grønne 
druer,

— 9 vol % med hensyn til kvbd-sterkvin framstilt på tradisjonell og sedvanlig måte i samsvar med 
den nasjonale lovgivnings uttrykte bestemmelser om det,

b) skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i kvbd-sterkvin være på minst 15 vol % og ikke over 22 vol 
%,

c) skal den totale alkoholstyrken i volumprosent i kvbd-sterkvin være på minst 17,5 vol %.

4. Den totale alkoholstyrken i volumprosent kan imidlertid være under 17,5 vol %, men ikke under 15 vol %, for 
visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas, dersom det var uttrykkelig fastsatt i gjeldende 
nasjonal lovgivning om slike produkter før 1. januar 1985.

5. De tradisjonelle særbetegnelsene «/* 399R1493/66/1 * */», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», 
«vinho doce natural» er forbeholdt kvbd-sterkviner som:

— er framstilt av høstede druer der minst 85 % stammer fra vinstokksortene som er oppført på en liste som 
skal fastsettes,

— stammer fra most med et opprinnelig naturlig sukkerinnhold på minst 212 

— er framstilt ved tilsetting av alkohol, destillat eller brennevin, som nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 2, uten 
noen annen form for anriking.
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6. I den utstrekning tradisjonelle framstillingsmåter krever det, kan medlemsstatene med hensyn til kvbd-
sterkviner framstilt på deres territorium, fastsette at den tradisjonelle særbetegnelsen «vin doux naturel» er 
forbeholdt kvbd-sterkviner som:

— er framstilt direkte av produsentene som høster druene, som utelukkende kan være av sortene Muscat, 
Grenache, Maccabéo eller Malvoisie; høst fra vingårder som er beplantet med andre vinstokksorter enn 
de fire nevnt ovenfor, kan imidlertid tas med dersom de ikke utgjør mer enn 10 % av det samlede antall 
vinstokker,

— er framstilt med en avlingsbegrensning per hektar på 40 hl druemost som nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 
1 første og fjerde strekpunkt; enhver overskridelse av avlingsbegrensningen vil medføre at hele høsten 
mister retten til betegnelsen «vin doux naturel»,

— er framstilt av druemost med et opprinnelig naturlig sukkerinnhold på minst 252 gram per liter,

— er framstilt, uten noen annen form for anriking, ved tilsetting av alkohol fra drueprodukter som i ren 
alkohol svarer til minst 5 % av den benyttede mengde druemost i gjæring, og til høyst den minste av 
følgende to størrelser:

— enten 10 % av den benyttede mengde druemost nevnt ovenfor, eller

— 40 % av det ferdige produkts totale alkoholstyrke i volumprosent, som består av summen av den sanne 
alkoholstyrken i volumprosent og det som svarer til den potensielle alkoholstyrken i volumprosent 
beregnet på grunnlag av 1 vol % ren alkohol per 17,5 gram per liter restsukker.

7. Betegnelsene nevnt i nr. 5 og 6, skal ikke oversettes. Imidlertid kan:

— betegnelsene ledsages av en forklarende betegnelse på et språk som sluttforbrukeren forstår,

— kan betegnelsen «vin doux naturel» ledsages av betegnelsen «/* 399R1493/67/1 * */» med hensyn 
til produkter som er framstilt i Hellas i samsvar med nr. 6, og som omsettes på denne medlemsstats 
territorium.

8. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vino generoso» er forbeholdt tørre kvbd-sterkviner som er framstilt «sous 
voile» (under dekke), og som:

— er framstilt av grønne druer av vinstokksortene Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, 
Verdejo, Zalema og Garrido Fino,

— frigis for forbruk etter lagring på eikefat i gjennomsnittlig to år.

Med framstilling «sous voile» (under dekke) nevnt i første ledd, menes den biologiske prosessen som tilfører 
produktet særlige analytiske og organoleptiske egenskaper ved spontan dannelse av et dekke av typisk gjær på 
vinens frie overflate etter fullstendig alkoholgjæring av mosten.

9. Betegnelsen nevnt i nr. 8, skal ikke oversettes. Den kan imidlertid ledsages av en forklarende betegnelse på et 
språk som sluttforbrukeren forstår.

10. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vinho generoso» er forbeholdt kvbd-sterkvinene «Porto», «Madeira», 
«Moscatel de Setúbal» og «Carcavelos» i forbindelse med den respektive opprinnelsesbetegnelsen.

11. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vino generoso de licor» er forbeholdt kvbd-sterkvin som:

— er framstilt av «vino generoso» nevnt i nr. 8, eller av vin «sous voile» (under dekke) som er egnet til å gi 
slik «vino generoso», ved tilsetting av enten druemost i gjæring framstilt av rosindruer eller konsentrert 
druemost,

— frigis for forbruk etter lagring på eikefat i gjennomsnittlig to år.

12. Betegnelsen nevnt i nr. 11, skal ikke oversettes. Den kan imidlertid ledsages av en forklarende betegnelse på 
et språk som sluttforbrukeren forstår.

_____________
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VEDLEGG VII

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG BESKyTTELSE AV VISSE ANDRE PRODUKTER 
ENN MUSSERENDE VIN

I denne forordning menes med:

— «merking»: alle betegnelser og andre angivelser, symboler, illustrasjoner og merker som tjener til å kjennetegne 
produktet, og som står på samme beholder, også på lukkeinnretningen, samt på merkelapper festet til beholderen. 
Visse angivelser, symboler og merker som skal fastsettes, inngår ikke i merkingen,

— «emballasje»: beskyttende innpakning, som papir, halmhylstre av alle slag, kartonger og kasser som brukes i 
transporten av én eller flere beholdere og/eller for å presentere dem med sikte på salg til sluttforbrukeren.

A. Obligatoriske angivelser

1. Merking for:

a) bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd,

b) vin med opprinnelse i andre tredjestater enn dem som er nevnt i bokstav c),

c) sterkvin, perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin som er nevnt i vedlegg I, samt slike viner med 
opprinnelse i tredjestater,

skal obligatorisk omfatte følgende angivelser:

— produktets varebetegnelse,

— nominelt volum,

— sann alkoholstyrke i volumprosent,

— partinummeret i samsvar med rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for å 
identifisere et bestemt næringsmiddelparti1.

2. Varebetegnelsen består av:

a) for bordvin, betegnelsen «bordvin», og:

— dersom vinen sendes til en annen medlemsstat eller eksportmedlemsstat, navnet på medlemsstaten 
dersom druene produseres og framstilles til vin i denne staten,

— betegnelsen «blanding av vin fra forskjellige stater i Det europeiske fellesskap», for vin som er et 
resultat av en blanding av produkter med opprinnelse i flere medlemsstater,

—  betegnelsen «produkter som er framstilt i ... av druer høstet i ...», med angivelse av navnene på 
de aktuelle medlemsstatene, for vin som er framstilt i en medlemsstat, av druer høstet i en annen 
medlemsstat,

— betegnelsen «retsina» og «vino tinto de mezcla» for visse bordviner,

b) for bordvin med geografisk betegnelse:

— betegnelsen «bordvin»,

— navnet på den geografiske enheten,

— én av følgende betegnelser, på vilkår som skal fastsettes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione 
geografica tipica», «/* 399R1493/68/1 * */», «/* 399R1493/68/2 * */», «vino de la tierra», «vinho 
regional» eller «regional wine». Dersom en slik betegnelse benyttes, er betegnelsen «bordvin» ikke 
påkrevd.

(1) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.
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c) for kvbd:

— navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

— og med forbehold om unntak som skal fastsettes:

— betegnelsen «kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd»,

— betegnelsen «kvalitetssterkvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd-sterkvin»,

— betegnelsen «perlende kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «perlende kvbd», eller

— en tradisjonell særbetegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas, eller flere av disse 
betegnelsene når dette er fastsatt i den berørte medlemsstats bestemmelser,

d) for importert vin, ordet «vin», som obligatorisk må følges av navnet på opprinnelsesstaten, og når den 
angis med en geografisk betegnelse, navnet på den aktuelle geografiske enheten,

e) for sterkvin, betegnelsen «sterkvin»,

f) for perlende vin, betegnelsen «perlende vin»,

g) for kullsyreimpregnert perlende vin, betegnelsen «kullsyreimpregnert perlende vin»,

h) for vin nevnt i bokstav e), f) og g), og med opprinnelse i tredjestater, betegnelser som skal fastsettes.

3. Merkingen:

a) av bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd,

b) av vin med opprinnelse i tredjestater,

må i tillegg til angivelsene oppført i nr. 1 og 2, obligatorisk omfatte angivelse:

— av tapperens navn eller forretningsnavn samt navn på kommunen og medlemsstaten, og for beholdere med 
et nominelt volum på høyst 60 liter, av avsenderens navn eller forretningsnavn samt navn på kommunen 
og medlemsstaten.

— for importert vin, av importøren, eller når tappingen fant sted i Fellesskapet, av tapperen.

4. Merkingen av sterkvin, perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin samt slike viner med opprinnelse i 
tredjestater, skal suppleres med angivelser som skal fastsettes, tilsvarende dem som er nevnt i nr. 2 og 3.

B. Valgfrie angivelser

1. Merkingen av produkter som er framstilt i Fellesskapet, kan suppleres med følgende angivelser, på vilkår som 
skal fastsettes:

a) for bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd:

— navn, adresse og stilling på den eller de personer som har deltatt i markedsføringen,

— produktets art,

— den særlige fargen i samsvar med nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

b) for bordvin med geografisk betegnelse og kvbd:

— årgang,

— navnet på én eller flere vinstokksorter,

— en utmerkelse, medalje eller konkurranse, 

— angivelser som gjelder produktets framstillingsart eller -metode.

— andre tradisjonelle betegnelser i samsvar med nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

— navnet på et foretak,
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— en betegnelse som viser at vinen er tappet:

— på en vindyrkingsenhet, eller

— av en sammenslutning av vindyrkingsenheter, eller

— i et foretak som ligger i et produksjonsområde, eller når det gjelder kvbd, i umiddelbar nærhet av 
det,

c) for kvbd:

— angivelse av en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, i samsvar med 
nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

— angivelse av en geografisk enhet som er større enn et bestemt dyrkingsområde, for å presisere 
opprinnelsen til kvbd,

— informasjon om at tappingen fant sted i det bestemte dyrkingsområdet, forutsatt at slik informasjon er 
tradisjonell og sedvanlig i det berørte bestemte dyrkingsområdet.

2. Valgfrie angivelser som tilsvarer dem som er nevnt i nr. 1, skal fastsettes for sterkvin, perlende vin, 
kullsyreimpregnert perlende vin og vin med opprinnelse i tredjestater.

 Dette nr. berører ikke medlemsstatenes mulighet til å vedta bestemmelser om betegnelser for disse produktene 
inntil de tilsvarende fellesskapsbestemmelsene iverksettes.

3. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan merkingen suppleres med andre angivelser.

4. For vin som er framstilt på deres territorium, kan produksjonsmedlemsstatene gjøre visse angivelser nevnt i nr. 
1 og 2, obligatoriske, de kan forby dem eller begrense bruken av dem.

C. Bruk av visse særbetegnelser

1. Betegnelsen:

a) «vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 10,

b) «bordvin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 13.

2. Med forbehold for bestemmelser om harmonisering av lovgivning, skal imidlertid nr. 1 bokstav a) ikke berøre 
medlemsstatenes mulighet til å tillate:

— bruk av ordet «vin» sammen med navnet på en frukt i sammensatte betegnelser som betegnelse på 
produkter som er framstilt ved gjæring av andre frukter enn druer,

— andre sammensatte betegnelser som inneholder ordet «vin».

3. Betegnelsen:

a) «sterkvin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 14, eller eventuelt en 
definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg,

b) «kvalitetssterkvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd-sterkvin» skal være forbeholdt produkter 
som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 14, samt de særlige bestemmelser i denne forordning,

c) «perlende vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 17, eller 
eventuelt en definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg,

d) «perlende kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «perlende kvbd» skal være forbeholdt 
produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 17, samt de særlige bestemmelser i denne 
forordning,

e) «kullsyreimpregnert perlende vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I 
nr. 18, eller eventuelt en definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg.
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4. Dersom slike sammensatte betegnelser som nevnt i nr. 2 benyttes, må enhver forveksling med produktene 
nevnt i nr. 1, være utelukket.

D. Språk som kan brukes til merkingen

1. Angivelsene på merkingen skal være på ett eller flere andre offisielle fellesskapsspråk, slik at sluttforbrukeren 
lett kan forstå hver enkelt av disse angivelsene.

Angivelsen av:

— navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

— navnet på en annen geografisk enhet,

— tradisjonelle særbetegnelser og tradisjonelle tilleggsbetegnelser,

— navnet på vindyrkingsenheten eller sammenslutningen samt angivelse av tappingen,

skal foretas utelukkende på ett av de offisielle språkene i medlemsstaten på hvis territorium framstillingen 
fant sted.

For produkter med opprinnelse i Hellas, kan angivelsene nevnt i annet ledd, gjentas på ett eller flere andre 
offisielle fellesskapsspråk.

Angivelsene nevnt i annet ledd første og annet strekpunkt, kan foretas utelukkende på et annet 
offisielt fellesskapsspråk, dersom dette språket er likestilt med det offisielle språket i den delen av 
opprinnelsesmedlemsstatens territorium der det bestemte dyrkingsområdet ligger, og når bruken av dette 
språket er tradisjonell og sedvanlig i den berørte medlemsstaten.

For produkter som framstilles og markedsføres på deres territorium, kan medlemsstatene tillate at angivelsene 
nevnt i annet ledd, også foretas på et annet språk enn et offisielt fellesskapsspråk, når bruken av dette språket 
er tradisjonell og sedvanlig i den berørte medlemsstaten eller på en del av dens territorium.

Produsentmedlemsstatene kan for sine produkter dessuten tillate at angivelsene nevnt i annet ledd, foretas på 
et annet språk når dette språket tradisjonelt brukes til slike angivelser.

2. Det kan fastsettes ytterligere unntak fra nr. 1.

E. Koder

I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, gjøres det bruk av en kode som:

— skal benyttes til merking av et produkt som nevnt i avsnitt A nr. 1, men som ikke er omfattet av det følgende 
ledd, for å gi fullstendig eller delvis informasjon med hensyn til navnet på et bestemt dyrkingsområde, 
som er andre angivelser enn de angivelsene som kan brukes til det aktuelle produktet. Medlemsstatene kan 
imidlertid på sitt eget territorium treffe andre egnede tiltak for å unngå forveksling med det berørte bestemte 
dyrkingsområdet,

— skal benyttes til merking av bordvin nevnt i avsnitt A nr. 2 bokstav a) annet og tredje strekpunkt, for å angi 
hovedkontoret til tapperen eller avsenderen og eventuelt tappestedet eller avsenderstedet.

I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, kan det brukes en kode på merkingen av produktene nevnt i dette 
vedlegg for angivelsene nevnt i avsnitt A nr. 3, forutsatt at medlemsstaten på hvis territorium disse produktene 
er tappet, tillater det. Det er et vilkår for slik bruk av kode at navn eller forretningsnavn på en person eller en 
gruppe personer, bortsett fra tapperen, som har deltatt i den handelsmessige distribusjon av bordvinen, samt navn 
på kommunen eller del av kommunen der denne personen eller gruppen har sitt hovedkontor, angis uavkortet på 
etiketten.

F. Varemerker

1. Når betegnelsen, presentasjonen og reklamen for de produktene som er nevnt i denne forordning, ledsages av 
varemerker, må disse varemerkene ikke inneholde noen ord, deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) er egnet til å skape forveksling eller villede de personene de er rettet mot i henhold til artikkel 48, eller
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b) som:

— av de personene de er rettet mot, kan forveksles med hele eller deler av betegnelsen på en bordvin, 
en sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende vin, en kvbd eller en importert vin hvis 
betegnelse er regulert av fellesskapsbestemmelser, eller med betegnelsen på et annet produkt nevnt i 
dette vedlegg, eller som

— er identisk med betegnelsen på et slikt produkt, med mindre produktene som er brukt til framstillingen 
av de endelige produktene nevnt ovenfor, har rett til en slik betegnelse eller presentasjon.

I forbindelse med beskrivelsen av en bordvin, en sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende 
vin, en kvbd eller en importert vin, når det i merkingen dessuten ikke benyttes varemerker som inneholder ord, 
deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) med hensyn til:

— bordvin, sterkvin, perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin, inneholder navnet på en kvbd,

— kvbd, inneholder navnet på en bordvin,

— importert vin, inneholder navnet på en bordvin eller en kvbd,

b) med hensyn til bordvin med geografisk betegnelse, kvbd eller importert vin inneholder feilaktige 
angivelser, særlig med hensyn til geografisk opprinnelse, vinstokksort, årgang eller en angivelse som 
gjelder en finere kvalitet,

c) med hensyn til andre typer bordvin enn dem som er nevnt i bokstav b), sterkvin, perlende vin og 
kullsyreimpregnert perlende vin, inneholder angivelser om geografisk opprinnelse, vinstokksort, årgang 
eller en angivelse som gjelder en finere kvalitet,

d) med hensyn til importert vin kan føre til forveksling med en illustrasjon som kjennetegner en bordvin, en 
sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende vin, en kvbd eller en importert vin som er angitt 
med en geografisk betegnelse.

2. Som unntak fra nr. 1 første ledd bokstav b) kan innehaveren av et varemerke som er registrert for en vin eller 
en druemost, og som er identisk med:

— navnet på en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde benyttet som betegnelse på 
en kvbd, eller

— navnet på en geografisk enhet benyttet som betegnelse på en bordvin angitt med en geografisk betegnelse, 
eller

— navnet på en importert vin angitt med en geografisk betegnelse,

fortsette å benytte varemerket inntil 31. desember 2002, selv om vedkommende ikke har rett til å bruke et slikt 
navn i henhold til nr. 1 første ledd, forutsatt at det aktuelle varemerket:

a) er registrert senest 31. desember 1985 av vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med 
gjeldende lovgivning på tidspunktet for registreringen, og

b) inntil 31. desember 1986 faktisk er blitt benyttet uavbrutt siden registreringen eller, dersom denne fant sted 
innen 1. januar 1984, i det minste siden denne datoen.

Dessuten kan innehaveren av et anerkjent registrert varemerke for en vin eller druemost som inneholder ordlyd 
som er identisk med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller navnet på en geografisk enhet som er mindre 
enn et bestemt dyrkingsområde, selv om vedkommende ikke har rett til å bruke et slikt navn i henhold til nr. 
1, fortsette å bruke dette varemerket når det svarer til identiteten til den opprinnelige innehaveren eller den 
som opprinnelig gav navn til det, forutsatt at varemerket ble registrert minst 25 år før produsentmedlemsstaten 
offisielt anerkjente det aktuelle geografiske navnet i samsvar med relevante fellesskapsbestemmelser for kvbd, 
og forutsatt at varemerket faktisk har vært brukt uten avbrudd.

Varemerker som oppfyller vilkårene i første og annet ledd, kan ikke påberopes mot bruken av navnet på 
geografiske enheter som brukes til å betegne en kvbd eller en bordvin.
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3. Rådet skal innen 31. desember 2002 med kvalifisert flertall og etter forslag fra Kommisjonen treffe beslutning 
om en eventuell forlengelse av fristen nevnt i nr. 2 første ledd.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om varemerkene nevnt i nr. 2, etter hvert som de får kjennskap 
til dem.

Kommisjonen skal gi underretning om dette til vedkommende myndigheter i medlemsstatene som har ansvar 
for å føre kontroll med at fellesskapsbestemmelsene innen vinsektoren overholdes.

G. Markedsføring, kontroll og beskyttelse

1. Fra det tidspunkt produktet markedsføres i en beholder med et nominelt volum på høyst 60 liter, skal 
beholderen være merket. Merkingen skal være i samsvar med bestemmelsene i denne forordning; dette gjelder 
også for beholdere med et nominelt volum på over 60 liter dersom de er merket.

2. Det kan fastsettes unntak fra nr. 1.

3. Hver medlemsstat skal sørge for kontroll og beskyttelse av kvbd og bordviner med geografisk betegnelse som 
markedsføres i samsvar med denne forordning.

4. Importerte viner beregnet på direkte konsum, angitt med en geografisk betegnelse, kan ved markedsføring i 
Fellesskapet, på vilkår av gjensidighet, omfattes av kontrollen og beskyttelsen nevnt i nr. 3.

Bestemmelsen i første ledd skal iverksettes ved avtaler med de berørte tredjestater som skal forhandles og 
inngås etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 113.

_______________
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VEDLEGG VIII

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG BESKyTTELSE AV MUSSERENDE VIN

A. Definisjoner

1. Dette vedlegg fastsetter alminnelige regler for betegnelse og presentasjon av:

a) musserende vin, som definert i vedlegg I nr. 15, og framstilt i Fellesskapet,

b) kullsyreimpregnert musserende vin, som definert i vedlegg I nr. 16, og med opprinnelse i Fellesskapet,

c) musserende vin, som definert i samsvar med denne forordning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, 
og med opprinnelse i tredjestater,

d) kullsyreimpregnert musserende vin, som definert i samsvar med  denne forordning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75, og med opprinnelse i tredjestater.

De musserende vinene som er nevnt i bokstav a), skal omfatte:

— musserende viner nevnt i vedlegg V avsnitt H,

— musserende kvalitetsviner nevnt i vedlegg V avsnitt I, og

— musserende kvalitetsviner produsert i bestemte dyrkingsområder (musserende kvbd) nevnt i vedlegg VI 
avsnitt K.

2. I denne forordning menes med:

— «merking»: alle navn, symboler, illustrasjoner og merker, eller enhver annen betegnelse som tjener til å 
kjennetegne produktet, og som står på samme beholder, også på lukkeinnretningen, samt på merkelapper 
festet til beholderen og folien som dekker flaskehalsene,

— «emballasje»: beskyttende innpakning, som papir, halmhylstre av alle slag, kartonger og kasser som 
brukes i transporten av én eller flere beholdere og/eller for å presentere dem med sikte på salg til 
sluttforbrukeren,

— «produsent» av et produkt nevnt i nr. 1: den fysiske eller juridiske person eller gruppe av personer som 
framstiller produktet, eller som framstillingen utføres på vegne av,

— «framstilling»: bearbeiding av friske druer, druemost og vin til et produkt nevnt i nr. 1.

B. Obligatoriske angivelser

1. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, skal betegnelsen på merkingen omfatte følgende informasjon:

a) en betegnelse som angir varebetegnelsen, i samsvar med avsnitt D nr. 2,

b) produktets nominelle volum,

c) en angivelse av produkttypen, i samsvar med avsnitt D nr. 3,

d) den sanne alkoholstyrken i volumprosent, i samsvar med nærmere regler som skal fastsettes.

2. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1 bokstav a) og b), skal betegnelsen på merkingen omfatte, i tillegg til 
informasjonen nevnt i nr. 1:

— navnet eller forretningsnavnet til produsenten eller til en selger som er etablert i Fellesskapet, og

— navnet på kommunen, eller del av kommunen, og på medlemsstaten der ovennevnte persons hovedkontor 
ligger, i samsvar med avsnitt D nr. 4 og 5.
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Produsentmedlemsstatene kan imidlertid gjøre det obligatorisk at navnet eller forretningsnavnet til produsenten 
skrives i sin helhet.

Når etiketten inneholder navnet eller forretningsnavnet til produsenten, og når framstillingen finner sted i 
en annen kommune, del av kommune eller medlemsstat enn den nevnt i første ledd annet strekpunkt, skal 
angivelsene som nevnes der, suppleres med navnet på den kommunen eller del av kommunen der framstillingen 
fant sted, og dersom framstillingen fant sted i en annen medlemsstat, med navnet på medlemsstaten.

3. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1 bokstav c) og d), skal betegnelsen på merkingen omfatte følgende 
informasjon i tillegg til den informasjonen som er angitt i nr. 1:

a) navnet eller forretningsnavnet til importøren og navnet på kommunen og medlemsstaten der importørens 
hovedkontor ligger,

b) navnet eller forretningsnavnet til produsenten og navnet på kommunen og tredjestaten der produsentens 
hovedkontor ligger, i samsvar med avsnitt D nr. 4 og 5.

4. Betegnelsen på merkingen skal omfatte tilleggsinformasjon i følgende tilfeller:

— for produkter som er framstilt av viner med opprinnelse i tredjestater, som nevnt i vedlegg I nr. 15 sjette 
ledd, skal betegnelsen på merkingen angi at produktet er framstilt av importerte viner, og skal angi den 
tredjestaten der vinen som ble brukt som bestanddel i vinblandingen, har sin opprinnelse,

— for musserende kvbd skal merkingen opplyse om navnet på det bestemte dyrkingsområdet der druene som 
er brukt til å lage produktet, ble høstet,

— for musserende kvalitetsviner av aromatisk type nevnt i vedlegg VI avsnitt K nr. 10, skal betegnelsen 
på merkingen omfatte enten navnet på vinstokksorten de ble laget av, eller betegnelsen «framstilt av 
aromatiske druesorter».

C. Valgfrie angivelser

1. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan betegnelsen på merkingen suppleres med andre angivelser, forutsatt 
at:

— de ikke er egnet til å villede de personene som informasjonen er rettet mot, særlig når det gjelder de 
obligatoriske angivelsene fastsatt i avsnitt B, og de valgfrie angivelsene fastsatt i avsnitt E,

— bestemmelsene i avsnitt E blir overholdt, der disse kan anvendes.

2. For overvåking og kontroll i sektoren for musserende vin kan vedkommende myndigheter på området, samtidig 
som det tas hensyn til den enkelte medlemsstats alminnelige regler om framgangsmåter, kreve at produsenten 
eller selgeren nevnt i avsnitt B nr. 2 første ledd første strekpunkt, beviser riktigheten av den informasjonen som 
brukes i betegnelsen med hensyn til art, identitet, kvalitet, sammensetning, opprinnelse eller herkomst for det 
aktuelle produktet, eller for produktene som er brukt i framstillingen av det.

Når slik anmodning foretas av:

— vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten eller selgeren er etablert, skal nevnte 
myndighet kreve bevis direkte fra nevnte personer,

— vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, skal nevnte myndighet, innenfor rammen av det direkte 
samarbeidet mellom dem, gi vedkommende myndighet i staten der produsenten eller selgeren er etablert, 
all informasjon som er nødvendig for å sette sistnevnte myndighet i stand til å innhente slike bevis; den 
anmodende myndighet skal informeres om de tiltak som treffes som følge av dens anmodning.

Dersom vedkommende myndigheter fastslår at et slikt bevis ikke er framskaffet, skal de aktuelle betegnelser 
anses å ikke oppfylle bestemmelsene i denne forordning.

D. Nærmere regler om obligatoriske angivelser

1. Angivelsene som er nevnt i avsnitt B:

— skal finnes sammen innenfor samme synsfelt på beholderen, og
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— skal presenteres i klar og leselig skrift som ikke kan slettes, og som er stor nok til å tre klart fram mot 
bakgrunnen den er trykt på, og til å kunne skilles klart fra alt annet tekst- eller bildemateriale.

De obligatoriske angivelsene vedrørende importøren, kan imidlertid være plassert utenfor synsfeltet der de 
øvrige obligatoriske angivelsene står.

2. Varebetegnelsen nevnt i avsnitt B nr. 1 bokstav a), skal angis med én av følgende betegnelser:

a) for en musserende vin nevnt i vedlegg V avsnitt H, med «musserende vin»,

b) for en musserende kvalitetsvin nevnt i vedlegg V avsnitt I, bortsett fra den som er nevnt i bokstav d) i dette 
nr., med «musserende kvalitetsvin» eller «Sekt»,

c) for en musserende kvbd nevnt i vedlegg VI avsnitt K:

— med «musserende kvalitetsvin produsert i et bestemt dyrkingsområde» eller med «musserende kvbd» 
eller med «Sekt bestimmter Anbaugebiete» eller «Sekt bA», eller

— med en tradisjonell særbetegnelse valgt blant dem som er nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav 
c) annet strekpunkt fjerde understrekpunkt, av medlemsstaten der framstillingen fant sted, og som er 
oppført på en liste som skal vedtas, eller

— med et av navnene på bestemte dyrkingsområder for musserende kvbd nevnt i vedlegg VII avsnitt A 
nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt, eller

— med to av disse betegnelsene i kombinasjon.

Medlemsstatene kan imidlertid, for visse musserende kvbd som er produsert på deres territorium, kreve at 
visse angivelser nevnt i første ledd, skal brukes enten alene eller i kombinasjon,

d) for en musserende kvalitetsvin av aromatisk type nevnt i vedlegg V avsnitt I nr. 3, med «aromatisk 
musserende kvalitetsvin»,

e) for musserende vin med opprinnelse i en tredjestat:

— med «musserende vin», eller

— med «musserende kvalitetsvin» eller «Sekt», når vilkårene fastsatt for framstilling av slik vin er 
anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I.

For slike musserende viner skal varebetegnelsen være ledsaget av en angivelse av tredjestaten der druene 
som er brukt, ble høstet, gjæret og omdannet til musserende vin. Når produktene som ble brukt til å 
framstille den musserende vinen, er laget i en annen stat enn der framstillingen fant sted, må angivelsen av 
produksjonsstaten i henhold til avsnitt B nr. 3 tre klart fram fra all annen informasjon på merkingen,

f) for en kullsyreimpregnert musserende vin med opprinnelse i Fellesskapet eller i en tredjestat, med 
«kullsyreimpregnert musserende vin». Dersom språket som brukes for denne angivelsen, ikke angir at 
det er tilsatt karbondioksid, skal ordene «framstilt ved tilsetting av karbondioksid» føyes til merkingen i 
samsvar med nærmere regler som skal fastsettes.

3. En produkttype bestemt ved restsukkerinnhold som nevnt i avsnitt B nr. 1 bokstav c), skal angis med én av 
følgende betegnelser som er forståelig i medlemsstaten eller mottakertredjestaten der produktet blir tilbudt for 
direkte konsum:

— med «brut nature», «naturherb», «bruto natural», «pas dosé», «dosage zéro» eller «dosaggio zero»: 
dersom restsukkerinnholdet er under 3 gram per liter; disse betegnelsene må brukes bare for produkter 
som ikke er tilsatt sukker etter annengangsgjæringen,

— med «extra brut», «extra herb» eller «extra bruto»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 0 og 6 gram per 
liter,

— med «brut», «herb» eller «bruto»: dersom restsukkerinnholdet er mindre enn 15 gram per liter,
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— med «extra dry», «extra trocken» eller «extra seco»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 12 og 20 gram 
per liter,

— med «sec», «trocken», «secco» eller «asciutto», «dry», «tør», «/* 399R1493/77/1 * */», «seco», «torr» 
eller «kuiva»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 17 og 35 gram per liter,

— med «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium-dry», «halvtør», «/* 399R1493/77/2 * */», «semi 
seco», «meio seco», «halvtorr» eller «puolikuiva»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 33 og 50 gram 
per liter,

— med «doux», «mild», «dolce», «sweet», «sød», «/* 399R1493/77/3 * */», «dulce», «doce», «söt» eller 
«makea»: dersom restsukkerinnholdet er høyere enn 50 gram per liter.

Dersom restsukkerinnholdet i produktet berettiger bruk av to av de betegnelsene som er angitt i første ledd, må 
produsenten eller importøren velge å bruke bare én av disse.

Som unntak fra avsnitt B nr. 1 bokstav c) kan angivelse av produkttype som nevnt i første ledd, for musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type som nevnt i vedlegg V avsnitt I nr. 3, og for musserende kvbd av aromatisk 
type som nevnt i vedlegg VI avsnitt K nr. 10, erstattes med en angivelse av restsukkerinnholdet uttrykt i gram 
per liter, bestemt ved analyse.

Ingen andre angivelser enn dem som er angitt i første og tredje ledd, kan brukes på merkingen for å angi 
produkttypen bestemt av restsukkerinnholdet.

4. Navnet eller forretningsnavnet til produsenten, navnet på kommunen eller en del av kommunen og navnet på 
medlemsstaten der produsentens hovedkontor ligger, skal oppgis:

— i sin helhet, eller

— med hensyn til produkter som er framstilt i Fellesskapet, ved hjelp av en kode, forutsatt at navnet eller 
forretningsnavnet til den personen eller gruppen av personer, bortsett fra produsenten, som er involvert 
i den kommersielle distribusjonen av produktet, navnet på kommunen eller del av denne, og navnet på 
medlemsstaten der hovedkontoret til denne personen eller gruppen ligger, er oppgitt i sin helhet.

5. Når navnet på en kommune eller del av en kommune finnes på etiketten, enten for å angi hvor produsenten eller 
en annen person som er involvert i den kommersielle distribusjonen av produktet har sitt hovedkontor, eller for 
å angi hvor framstillingen fant sted, og disse angivelsene omfatter navnet på et annet bestemt dyrkingsområde 
enn det som i henhold til i vedlegg VI avsnitt A kan brukes for å beskrive det aktuelle produktet, skal navnet 
oppgis ved hjelp av en kode.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette andre egnede tiltak for betegnelse av produkter som er framstilt på 
deres territorium, særlig med hensyn til størrelsen på tegnene som brukes, som skal være slik at all forveksling 
med hensyn til vinens geografisk opprinnelse unngås.

6. Betegnelsene som brukes for å angi framstillingsmetoden, kan fastsettes i gjennomføringsreglene.

E. Bruk av visse særbetegnelser

1. Navnet på en geografisk enhet som ikke er et bestemt dyrkingsområde og mindre enn en medlemsstat eller en 
tredjestat, kan brukes bare for å supplere betegnelsen på:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin som ved gjennomføringsreglene er gitt navnet på en slik geografisk enhet, 
eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent 
som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I for en musserende kvalitetsvin som bærer 
navnet på en geografisk enhet.

Bruken av et slikt navn skal tillates bare:

a) dersom det er i samsvar med bestemmelsene i medlemsstaten eller tredjestaten der den musserende vinen 
er framstilt,

b) dersom den aktuelle geografiske enheten er nøyaktig avgrenset,
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c) dersom alle druene som produktet er framstilt av, kommer fra denne geografiske enheten, med unntak av 
produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad,

d) for en musserende kvbd, dersom den geografiske enheten ligger innenfor det bestemte dyrkingsområdet 
som vinen har sitt navn etter,

e) for musserende kvalitetsviner, dersom navnet på den geografiske enheten ikke er fastsatt for å betegne en 
musserende kvbd.

Som unntak fra bokstav c) i annet ledd kan medlemsstatene tillate bruk av navnet på en geografisk enhet som 
er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, for å supplere betegnelsen på en musserende kvbd, dersom minst 
85 % av produktet er laget av druer som er høstet i den enheten.

2. Navnet på en vinstokksort kan brukes bare for å supplere betegnelsen på et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1:

— bokstav a), eller

— bokstav c), når vilkårene for framstillingen er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg 
V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Navnet på en vinstokksort eller et synonym for dette kan angis bare dersom:

a) dyrkingen av vinstokksorten og bruken av produktene som er laget av den, er i samsvar med 
fellesskapsbestemmelsene eller med bestemmelsene i tredjestaten der druene ble høstet,

b) vinstokksorten står på en liste som skal vedtas av den medlemsstaten der produktene brukt for å sette 
sammen vinblandingen, ble laget; for musserende kvbd skal listen utarbeides i henhold til vedlegg VI 
avsnitt B nr. 1 eller avsnitt K nr. 10 bokstav a),

c) navnet på vinstokksorten ikke kan forveksles med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller en geografisk 
enhet som er brukt som betegnelse på en annen vin som er produsert i Fellesskapet eller er importert,

d) navnet på vinstokksorten ikke gjentas i samme uttrykk, med mindre det finnes flere sorter med det samme 
navnet, og dette navnet finnes på en liste som skal vedtas av produsentmedlemsstaten. Denne listen skal 
oversendes til Kommisjonen, som skal underrette de andre medlemsstatene om dette,

e) produktet i sin helhet er laget av den aktuelle vinstokksorten, med unntak av produktene som finnes i 
sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad, og dersom vinstokksorten har en 
framtredende virkning på det aktuelle produktets egenskaper,

f) framstillingsprosessens lengde, herunder lagringen i produksjonsforetaket, regnet fra begynnelsen av 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, ikke har vart under 90 dager, forutsatt at 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende og tilstedeværelsen av vinblandingen på 
bermen, har vart

— i minst 60 dager,

— i minst 30 dager dersom gjæringen har funnet sted i beholdere med røreverk.

Denne bestemmelsen får imidlertid ikke anvendelse på musserende viner av aromatisk type som nevnt i 
vedlegg V avsnitt I nr. 3 eller vedlegg VI avsnitt K nr. 10.

Som unntak fra annet ledd kan produsentmedlemsstatene:

— tillate bruk av navnet på én vinstokksort dersom minst 85 % av druene som produktet ble laget av, 
kommer fra denne vinstokksorten, med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen 
eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad, og dersom vinstokksorten har en framtredende virkning på 
det aktuelle produktets egenskaper,
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— tillate bruk av navnet på to eller tre vinstokksorter, dersom reglene i produsentmedlemsstaten fastsetter 
dette, og forutsatt at alle druene som produktet ble framstilt av, kommer fra disse vinstokksortene, 
med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for 
søtningsgrad, og dersom blandingen av disse vinstokksortene har en framtredende virkning på det 
aktuelle produktets egenskaper,

— begrense slik bruk til visse navn på vinstokksorter nevnt i annet ledd.

3. Uttrykket «flaskegjæret» kan brukes bare til å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, 

 eller

— en musserende vin som har sin opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er 
anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Bruken av uttrykket nevnt i første ledd, skal tillates bare dersom:

a) produktet ble gjort musserende ved hjelp av en annengangs alkoholgjæring på flaske,

b) produksjonsprosessens lengde, herunder lagring i framstillingsforetaket, regnet fra begynnelsen av 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, ikke har vart under ni måneder,

c) gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, og tilstedeværelsen av vinblandingen på 
bermen har vart i minst 90 dager,

d) produktet ble skilt fra bermen ved filtrering etter omstikkingsmetoden eller ved tømming.

4. Betegnelsene «flaskegjæret etter tradisjonell metode», «tradisjonell metode», «klassisk metode» eller «klassisk 
tradisjonell metode» og alle andre uttrykk som er en oversettelse av disse, kan brukes bare for å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Bruken av én av betegnelsene nevnt i første ledd, skal tillates bare dersom produktet:

a) ble gjort musserende ved hjelp av en annengangs alkoholgjæring på flaske,

b) uten avbrudd var i kontakt med bermen i minst ni måneder i samme foretak, regnet fra det tidspunktet 
vinblandingen ble satt sammen,

c) ble skilt fra bermen ved tømming.

5. Et betegnelse i forbindelse med en framstillingsmetode som omfatter navnet på et bestemt dyrkingsområde 
eller en annen geografisk enhet, eller et uttrykk avledet fra ett av disse, kan brukes bare for å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Slike betegnelser kan brukes bare for å betegne et produkt som har rett til en av de geografiske betegnelsene 
nevnt i første ledd.
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6. Med hensyn til musserende kvbd som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 4 annet ledd:

a) skal betegnelsen «Winzersekt» forbeholdes musserende kvbd framstilt i Tyskland, og betegnelsen 
«Hauersekt» forbeholdes musserende kvbd framstilt i Østerrike, og begge:

— framstilles av druer høstet i samme vindyrkingsenhet, herunder produsentgrupper der produsenten, 
som definert i avsnitt D nr. 4, lager vin av druer som er beregnet på framstilling av musserende 
kvbd,

— markedsføres av produsenten nevnt i første strekpunkt, og presenteres med etiketter som angir 
vindyrkingsenheten, vinstokksorten og årgangen.

I gjennomføringsreglene kan det fastsettes tilleggsvilkår for bruken av betegnelsen «Winzersekt» og 
bruken av tilsvarende betegnelser på andre fellesskapsspråk. Etter samme regler kan en medlemsstat 
få tillatelse til å fastsette særlige og spesielt mer begrensende ordninger.

Betegnelsene nevnt i de foregående ledd, kan brukes bare på det opprinnelige språket,

b) skal betegnelsen «crémant» forbeholdes musserende kvbd:

— som medlemsstaten der vinen ble framstilt, har brukt denne betegnelsen på, i kombinasjon med navnet 
på det bestemte dyrkingsområdet,

— som er framstilt av most som framkommer ved pressing av hele druer, når det dreier seg om hvite 
musserende kvbd, innenfor en grenseverdi på høyst 100 liter for 150 kg høstede druer,

— med et svoveldioksidinnhold på høyst 150 milligram per liter,

— med et sukkerinnhold på under 50 gram per liter, og

— som er framstilt i samsvar med eventuelle særlige tilleggsregler som den medlemsstat der de er 
framstilt, har fastsatt for framstilling og betegnelse av dem.

Som unntak fra første strekpunkt, kan produsenter av musserende kvbd som den berørte medlemsstat ikke 
har tildelt betegnelsen «crémant» til i henhold til denne bestemmelsen, fortsatt bruke denne betegnelsen 
forutsatt at de tradisjonelt har brukt nevnte betegnelse i minst 10 år før 1. juli 1996.

Den berørte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om de tilfeller der dette unntaket er blitt anvendt.

7. Årgangen kan brukes bare i betegnelsen på:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Angivelse av årgangen skal være tillatt bare dersom minst 85 % av produktet er laget av druer høstet i det 
aktuelle året, med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen og etterfyllingsvæsken for 
søtningsgrad.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at årgangen kan angis for musserende kvbd framstilt på deres 
territorium bare dersom produktet ble laget i sin helhet av druer høstet i det aktuelle året, med unntak av 
produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen og etterfyllingsvæsken for søtningsgrad.
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8. Angivelse av finere kvalitet skal være tillatt bare for:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

9. Navnet på en medlemsstat eller en tredjestat, eller adjektivet som er avledet av dette navnet, kan ikke brukes 
i kombinasjon med varebetegnelsen nevnt i avsnitt D nr. 2, med mindre produktet er framstilt på territoriet til 
denne medlemsstaten eller denne tredjestaten, og er laget utelukkende av druer høstet og bearbeidet til vin på 
det samme territoriet.

10. Betegnelsen på et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, kan ikke suppleres med en angivelse av eller et symbol for 
en medalje eller premie som er vunnet i en konkurranse, eller for noen annen utmerkelse, med mindre den er 
gitt av et offentlig organ eller et organ som er offentlig godkjent for formålet, til en gitt mengde av det aktuelle 
produktet.

11. Betegnelsene «Premium» eller «Reserve» kan brukes bare for å supplere:

— angivelsen «musserende kvalitetsvin», eller

— én av angivelsene nevnt i avsnitt D nr. 2 bokstav c).

Betegnelsen «Réserve» kan eventuelt suppleres med en beskrivelse i henhold til vilkårene som er fastsatt av 
produsentmedlemsstaten.

12. Gjennomføringsreglene kan eventuelt fastsette:

a) vilkårene for bruk av:

— betegnelsen nevnt i nr. 8,

— betegnelsene for en annen framstillingsmetode enn dem som er nevnt i nr. 3-6,

— betegnelsene for de særlige kjennetegnene til vinstokksortene som det aktuelle produktet er laget av,

b) en liste over betegnelsene nevnt i bokstav a).

F. Språk som kan brukes til merkingen

Angivelsene som er nevnt:

— i avsnitt B, skal være på ett eller flere offisielle fellesskapsspråk, slik at sluttforbrukeren lett kan forstå hver 
enkelt av disse angivelsene,

— i avsnitt C, skal være på ett eller flere offisielle fellesskapsspråk.

For produkter som markedsføres på deres territorium, kan medlemsstatene tillate at disse angivelsene også foretas 
på et annet språk enn et offisielt fellesskapsspråk, når bruken av dette språket er tradisjonell og sedvanlig i den 
berørte medlemsstaten eller på en del av dens territorium.

Imidlertid:

a) for musserende kvbd og musserende kvalitetsvin, skal bare det offisielle språket i medlemsstaten på hvis 
territorium framstillingen fant sted, brukes:

— for navnet på det bestemte dyrkingsområdet nevnt i avsnitt B nr. 4 annet strekpunkt,
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— for navnet på en annen geografisk enhet som nevnt i avsnitt E nr. 1,

med hensyn til ovennevnte produkter framstilt i Hellas, kan disse angivelsene gjentas på ett eller flere av de 
andre offisielle fellesskapsspråkene,

b) for produkter med opprinnelse i tredjestater:

— skal bruken av et offisielt språk i tredjestaten der framstillingen fant sted, tillates under forutsetning av at 
angivelsene nevnt i avsnitt B nr. 1, også blir gitt på ett av de offisielle fellesskapsspråkene,

— kan oversettelsen av enkelte av angivelsene nevnt i avsnitt C, til ett av de offisielle fellesskapsspråkene, 
omfattes av gjennomføringsregler,

c) for produkter som har sin opprinnelse i Fellesskapet og er beregnet på eksport, kan angivelsene nevnt i avsnitt 
B nr. 1, gitt på ett av de offisielle fellesskapsspråkene, gjentas på et annet språk.

G. Presentasjon

1. Produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan bys fram for salg eller markedsføres bare på glassflasker som:

a) er lukket med:

— en soppformet kork laget av kork eller annet materiale som tillates å komme i kontakt med 
næringsmidler, holdt på plass av et feste, om nødvendig dekket av en kapsel og kledd med folie som 
fullstendig dekker korken og hele eller deler av flaskehalsen,

— en annen egnet lukkeinnretning, når det dreier seg om flasker med et nominelt innhold som ikke 
overstiger 0,20 liter, og

b) har merking i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

Lukkeinnretningen nevnt i første ledd bokstav a) første og annet strekpunkt, må ikke dekkes av en kapsel 
eller folie som er produsert på basis av bly.

Med hensyn til produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, som er framstilt ved annengangs alkoholgjæring på 
flaske som nevnt i avsnitt E nr. 3 og 4, kan det imidlertid for musserende vin som fortsatt er under 
framstilling, og som er lukket med en midlertidig kork og ikke er merket:

a) fastsettes unntak av produsentmedlemsstaten, forutsatt at slik vin:

— er beregnet på å bli musserende kvbd,

— bare omsettes mellom produsenter innenfor det berørte bestemte dyrkingsområdet,

— er forsynt med et følgedokument, og

— er underlagt særlige kontrolltiltak,

b) innrømmes unntak inntil 31. desember 2001 til produsenter av musserende kvalitetsvin, som det er gitt 
uttrykkelig tillatelse til av den berørte medlemsstaten, og som oppfyller vilkårene fastsatt av denne 
medlemsstaten, særlig med hensyn til kontroll.

Innen 30. juni 2000 skal de berørte medlemsstatene oversende Kommisjonen en rapport om anvendelsen 
av slike unntak. Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig, legge fram nødvendige forslag om 
forlengelse av unntaksordningen.

2. I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, må tapping på flasker til musserende vin eller flasker av 
lignende type, forsynt med en lukkeinnretning som nevnt i nr. 1 bokstav a), med sikte på salg, markedsføring 
eller eksport, bare finne sted for:

— produktene nevnt i avsnitt A nr. 1,



25.6.2009 Nr. 34/753EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

— drikker som tradisjonelt tappes på slike flasker, og:

— som svarer til definisjonene på perlende vin eller kullsyreimpregnert perlende vin som nevnt i vedlegg I 
nr. 17 og 18, eller

— som framstilles ved alkoholgjæring av frukt eller andre landbruksråvarer, særlig produktene nevnt i 
vedlegg VII avsnitt C nr. 2, og produktene som omfattes av forordning (EØF) nr. 1601/91 om fastsettelse 
av alminnelige regler om definisjon, beskrivelse og presentasjon av aromatisert vin, aromatisert vinbasert 
drikk og aromatisert cocktail av vinprodukter1, eller

— som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på høyst 1,2 vol %,

— produkter som uansett hvordan de er tappet, ikke kan skape forvirring eller villede forbrukerne med 
hensyn til produktets faktiske art.

3. Dersom merkingen ikke er regulert av regler i dette vedlegg, kan den reguleres av gjennomføringsregler, særlig 
med hensyn til:

a) plasseringen av etikettene på beholderne,

b) minste størrelse på etikettene,

c) ordningen på etikettene av de forskjellige opplysningene som utgjør betegnelsen,

d) størrelsen på tegnene på etikettene,

e) bruken av symboler, illustrasjoner eller varemerker.

4. Når emballasjen til et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, omfatter én eller flere angivelser om produktet som er 
emballert i den, må angivelsene oppfylle bestemmelsene i denne forordning, med forbehold for nr. 5.

5. Når beholdere som inneholder et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, presenteres for salg til sluttforbrukeren i en 
emballasje, må den merkes i samsvar med denne forordning.

Det skal vedtas regler for å unngå overdreven strenghet når det gjelder særlig emballasje som inneholder små 
mengder av produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, alene eller sammen med andre produkter.

H. Varemerker

1. Når betegnelsen, presentasjonen og reklamen for de produktene som er nevnt i avsnitt A nr. 1, ledsages av 
varemerker, må disse varemerkene ikke inneholde noen ord, deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) er egnet til å skape forveksling eller villede de personene de er rettet mot i henhold til artikkel 48, eller

b) som kan forveksles med hele eller deler av betegnelsen på en bordvin, en kvalitetsvin produsert i 
et bestemt dyrkingsområde, herunder en musserende kvbd eller en importert vin hvis betegnelse er 
regulert av fellesskapsbestemmelser, eller med betegnelsen på et annet produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, 
eller som er identisk med betegnelsen på et annet slikt produkt, med mindre produktene som er brukt i 
sammensetningen av vinblandingen til den aktuelle musserende vinen, har rett til en slik betegnelse eller 
presentasjon.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan innehaveren av et anerkjent registrert varemerke for et produkt nevnt i 
avsnitt A nr. 1, som inneholder ordlyd som er identisk med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller navnet 
på en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, selv om vedkommende ikke har rett til 
å bruke et slikt navn i henhold til nr. 1, fortsette å bruke dette varemerket når det svarer til identiteten til den 

(1) EFT L 149 av 14.6.1991, s. 1.
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opprinnelige innehaveren eller den som opprinnelig gav navn til det, forutsatt at varemerket ble registrert minst 
25 år før produsentmedlemsstaten offisielt anerkjente det aktuelle geografiske navnet i samsvar med artikkel 
54 nr. 4 for kvbd, og forutsatt at varemerket faktisk har vært brukt uten avbrudd.

Varemerker som oppfyller vilkårene i første ledd, kan ikke påberopes mot bruken av navnet på geografiske 
enheter som brukes til å beskrive en kvbd.

I. Alminnelige bestemmelser

1. Med forbehold for avsnitt F nr. 1 skal hver medlemsstat godta betegnelsen på og presentasjonen av produktene 
nevnt i avsnitt A nr. 1, som har sin opprinnelse i andre medlemsstater og markedsføres på medlemsstatens 
territorium, dersom betegnelsen og presentasjonen er i samsvar med fellesskapsbestemmelsene og er tillatt i 
henhold til denne forordning i medlemsstaten der produktet er framstilt.

2. Betegnelsen, presentasjonen og reklamen for andre produkter enn dem som er nevnt i avsnitt A nr. 1, må ikke 
angi, innebære eller antyde at det aktuelle produktet er en musserende vin.

3. Varebetegnelsene oppført i avsnitt D nr. 2 er forbeholdt produktene nevnt i avsnitt A nr. 1.

 Medlemsstatene kan imidlertid i samsvar med lovgivningen som gjaldt 29. november 1985, tillate bruken av 
uttrykket «musserende vin» i sammensatte betegnelser for å beskrive en drikk som hører under KN-kode 2206 
00 91, og som er framstilt ved alkoholgjæring av frukt eller andre landbruksråvarer, når det er tradisjon for å 
bruke slike sammensatte betegnelser.

4. De sammensatte betegnelsene nevnt i nr. 3 annet ledd, skal angis på merkingen med tegn av samme type og 
farge og med en høyde som gjør at de trer klart fram fra annen informasjon.

5. Musserende kvbd kan omsettes bare dersom navnet på det bestemte dyrkingsområdet de har rett til å bære, er 
angitt på korken, og flasken er påført en etikett fra det tidspunktet den forlater framstillingsstedet.

 Med hensyn til merking kan det imidlertid tillates unntak, forutsatt at hensiktsmessig kontroll er sikret.

6. Det skal vedtas gjennomføringsregler for nr. 5; det samme gjelder unntaksbestemmelser for angivelsene på 
korken nevnt i nr. 5 første ledd, i de tilfeller der en musserende vin ved vedkommende myndighets kontroll 
ikke godkjennes som en musserende kvbd.

___________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 56 og 58, og

ut fra følgende betraktninger:

I avdeling VI i forordning (EF) nr. 1493/1999 samt i 1) 
flere vedlegg til forordningen er det fastsatt alminnelige 
regler for kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder 
(kvbd). Disse rammebestemmelsene bør utfylles med 
gjennomføringsregler, og forordningene som omhandler 
dette spørsmålet, det vil si kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 1698/70(2), sist endret ved forordning (EØF) 
nr. 986/89(3), kommisjonsforordning (EØF) nr. 2236/73(4), 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2082/74(5), sist endret 
ved akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken Hellas 
og tilpasningen av traktatene(6), og kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 2903/79(7), sist endret ved forordning (EØF) 
nr. 418/86(8), bør oppheves.

Disse reglene har til nå vært spredt på flere av Fellesskapets 2) 
forordninger, og de bør av hensyn til markedsdeltakerne 
i Fellesskapet og myndighetene som har ansvar for 
å gjennomføre fellesskapsbestemmelsene, samles i en 
enkelt forordning.

Forordningen bør omfatte dagens regler tilpasset de nye 3) 
kravene i forordning (EF) nr. 1493/1999. Det bør også 
gjøres endringer i disse bestemmelsene for å gjøre dem 
enklere og mer ensartede, og for å fylle visse huller slik 
at det blir vedtatt et fullstendig fellesskapsregelverk på 
dette området. I tillegg bør visse regler presiseres slik at 
rettssikkerheten ved anvendelsen av dem bedres.

Det bør videre presiseres at denne forordning får 4) 
anvendelse med forbehold for særlige bestemmelser som 
er vedtatt på andre områder.

I henhold til vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999 5) 
skal det opprettes flere lister for kvbd. Disse listene bør 
utarbeides.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 25.7.2000, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1)  EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2)  EFT L 190 av 26.8.1970, s. 4.
(3)  EFT L 106 av 18.4.1989, s. 1.
(4)  EFT L 229 av 17.8.1973, s. 26.
(5)  EFT L 217 av 8.8.1974, s. 14.
(6)  EFT L 291 av 19.11.1979, s. 80.
(7)  EFT L 326 av 22.12.1979, s. 14.
(8)  EFT L 48 av 26.2.1986, s. 8.

I henhold til vedlegg VI nr. 3 i forordning (EF) 6) 
nr. 1493/1999 skal produsentmedlemsstatene foreta 
systematiske organoleptiske undersøkelser for hver kvbd 
som produseres på deres territorium.

Arbeidet med å sammenligne undersøkelsesresultatene 7) 
med de spesifikasjonene som kreves, og med å foreta 
organoleptiske undersøkelser, bør overlates til en 
kommisjon.

Det bør fastsettes bestemmelser om bruken av vin som 8) 
egner seg til kvbd og som ikke godkjennes som kvbd av 
vedkommende kommisjon.

Kommisjonen bør underrettes om tiltak truffet av 9) 
medlemsstaten og om anvendelsen av dem.

I henhold til artikkel 56 nr. 2 i forordning (EF) 10) 
nr. 1493/1999 skal nedklassifiseringen av en kvbd i 
handelsleddet utføres bare under visse omstendigheter. 
Disse omstendighetene bør spesifiseres, særlig ved å angi 
hva kvbd nedklassifisert på denne måten skal brukes til 
og vilkårene for slik bruk. Vedkommende myndigheter 
som har rett til å nedklassifisere, bør også angis.

For å unngå konkurransevridning bør en nedklassifisert 11) 
kvbd ikke markedsføres under et navn som ligner på 
navnet den ikke lenger kan gis. For at kontrollen skal 
kunne foregå på normal måte, er det nødvendig at 
nedklassifiseringen framgår av opplysningene i inngangs- 
og utgangsregistrene.

For at Kommisjonen skal kunne overvåke at vedkommende 12) 
myndigheter i medlemsstatene anvender bestemmelsene 
for nedklassifisering av kvbd riktig, bør medlemsstatene 
hvert år underrette Kommisjonen om hvor stor mengde 
kvbd som er nedklassifisert på deres territorium.

Nedklassifisering av en kvbd som befinner seg i en annen 13) 
medlemsstat enn den der den har sin opprinnelse, skal 
foretas av et vedkommende organ i opprinnelsesstaten. 
For dette formål bør det sikres et direkte samarbeid 
mellom de organer medlemsstatene har pålagt å føre 
kontroll med produksjonen og markedsføringen av kvbd. 
Det er nødvendig å fastsette regler for dette samarbeidet. 
For å forenkle medlemsstatenes administrasjonsoppgaver, 
bør det imidlertid være mulig for vedkommende organ i 
den medlemsstat der en mindre mengde av den aktuelle 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1607/2000

av 24. juli 2000

om fastsettelse av gjennomføringsregler for rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin, særlig 
for avdelingen som omhandler kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder(*)

2009/EØS/34/39
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kvbd befinner seg, selv å foreta nedklassifiseringen av 
denne mengden.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 14) 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

I denne forordning er det fastsatt gjennomføringsregler for 
forordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til kvalitetsvin fra 
bestemte dyrkingsområder (kvbd).

AVDELING I

REGLER FOR BESTEMTE DyRKINGSOMRÅDER

Artikkel 2

Avgrensing av områder i umiddelbar nærhet av et 
bestemt dyrkingsområde

Med forbehold for regelen i avsnitt C nr. 1 bokstav b) i 
vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999, men i henhold 
til avsnitt D nr. 3 i vedlegg VI til nevnte forordning, skal hver 
av de berørte medlemsstatene for hver kvbd avgrense området 
i umiddelbar nærhet av et dyrkingsområde der kvbd kan 
oppnås eller framstilles. Medlemsstaten skal særlig ta hensyn 
til de geografiske forholdene, administrative strukturer og 
tradisjonelle forhold i området før den foretar avgrensningen.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de vedtakene 
de gjør i forbindelse med avgrensningen, og Kommisjonen 
skal offentliggjøre disse vedtakene i alle medlemsstater.

AVDELING II

REGLER FOR ALKOHOLSTyRKE

Artikkel 3

Liste over hvite kvbd som kan ha en samlet alkoholstyrke 
på under 9 vol %, men ikke under 8,5 vol %

Listen nevnt i avsnitt F nr. 5 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 er oppført i vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 4

Liste over kvbd-sterkviner som kan ha en naturlig 
alkoholstyrke på under 12 vol %

Listen nevnt i avsnitt L nr. 3 bokstav a) i vedlegg VI til 
forordning (EF) nr. 1493/1999 er oppført i avsnitt A i vedlegg II 
til denne forordning. 

Artikkel 5

Liste over kvbd-sterkviner som kan ha en samlet alkohol-
styrke på under 17,5 vol %, men ikke under 15 vol %

Listen nevnt i avsnitt L nr. 4 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 er oppført i avsnitt B i vedlegg II til denne 
forordning. 

Artikkel 6

Liste over sorter som kan brukes til produksjon av kvbd-
sterkviner med de tradisjonelle særbetegnelsene «vino 
dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural»  

og «οίνος γλυκύς φυσικός»

Listen nevnt i avsnitt L nr. 5 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 er oppført i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 7

Liste over musserende kvbd av en vinblanding som kan 
ha en alkoholstyrke på under 9,5 vol %, men ikke under 

8,5 vol %

Listen nevnt i avsnitt K nr. 2 og 3 i vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 er oppført i avsnitt B i vedlegg II til denne 
forordning. 

AVDELING III

REGLER FOR ANALyTISKE OG ORGANOLEPTISKE 
UNDERSØKELSER

Artikkel 8

Alminnelige regler

1. Ved anvendelsen av artikkel 58 annet ledd bokstav d) i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 skal hver produsentmedlemsstat 
opprette en eller flere kommisjoner som skal foreta 
organoleptiske undersøkelser av de kvbd som produseres på 
medlemsstatens territorium.

Medlemsstatene skal påse at de berørte parter er representert 
når de oppretter kommisjonene nevnt i foregående ledd og 
i avsnitt J nr. 1 bokstav b) i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999.

2. Medlemsstatene skal fastsette regler for å sikre at 
analytiske og organoleptiske undersøkelser foretas systematisk 
for all kvbd som produseres på deres territorium. For viner 
fra vinproduksjonsåret 2000/2001 kan disse undersøkelsene 
imidlertid foretas på stikkprøver.

De skal påse at hver prøve som tas er representativ for hver 
kvbd produsenten har.

3. Alle viner som er egnet til framstilling av kvbd, skal 
undersøkes som omhandlet i nr. 2 på produksjonsstadiet, og før 
vinen klassifiseres som kvbd.



25.6.2009 Nr. 34/757EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4. En vin kan klassifiseres som kvbd bare dersom

resultatene av de analytiske undersøkelsene foretatt etter a) 
metodene nevnt i artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1493/1999 
viser at vinen overholder de fastsatte grenseverdiene 
nevnt i avsnitt J nr. 1 bokstav a) i vedlegg VI til nevnte 
forordning, og

det framgår av den organoleptiske undersøkelsen at vinen b) 
har alle de nødvendige egenskapene.

Artikkel 9

Bruk av vin som ikke oppfyller de krav som stilles ved de 
analytiske og organoleptiske prøvene

Dersom det framgår av de analytiske og organoleptiske 
undersøkelsene at vinen ikke er egnet til framstilling av den 
kvbd som den kreves klassifisert som, kan vinen, dersom den 
har de nødvendige egenskapene, klassifiseres

som en annen kvbd dersom vilkårene for klassifisering a) 
som denne andre kvbd, er oppfylt, eller

som bordvin, forutsatt at en eventuell anriking av den b) 
er foretatt i samsvar med bestemmelsene i artikkel 43 
nr. 2 og i avsnitt C og G i vedlegg V til forordning (EF) 
nr. 1493/1999, eller

som vin av en annen kategori som nevnt i vedlegg I til c) 
forordning (EF) nr. 1493/1999.

AVDELING IV

REGLER FOR NEDKLASSIFISERING

Artikkel 10

Vilkår for visse tilfeller av nedklassifisering av kvbd på 
markedsføringsstadiet

1. Ved anvendelsen av artikkel 56 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 menes med «nedklassifisere en kvbd» å «forby 
at det for den aktuelle vinen benyttes en betegnelse som viser 
til fellesskapsbetegnelser eller nasjonale betegnelser som er 
forbeholdt kvbd».

2. Ved anvendelsen av artikkel 56 nr. 3 i nevnte forordning 
skal en kvbd anses for å ha gjennomgått en endring som 
berettiger nedklassifisering når det er påvist

at den ikke lenger oppfyller kravene for minst ett av a) 
kjennetegnene nevnt i avsnitt J nr. 1 bokstav a) i vedlegg VI 
til nevnte forordning, eller

at den ikke lenger har minst ett av kjennetegnene for kvbd b) 
fra det området den bærer navnet til.

3. Nedklassifisering av en kvbd på markedsføringsstadiet 
skal avgjøres av vedkommende organ som nevnt i artikkel 12 
nr. 1 eller 3 i denne forordning.

Framgangsmåten for nedklassifisering av en kvbd skal 4. 
iverksettes av

vedkommende organ som nevnt i artikkel 56 nr. 1 og 2 d) 
i nevnte forordning, når det foretas en behørig kontroll, 
eller

forhandleren som er i besittelse av vinen, dersom denne e) 
fastslår at vinen oppfyller vilkårene i nr. 2 i denne 
artikkel.

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn 
og adresse til vedkommende organ som er bemyndiget av 
medlemsstatene til å utføre nedklassifiseringen av en kvbd. 
Kommisjonen skal med alle egnede midler sørge for at disse 
opplysningene offentliggjøres i alle medlemsstatene.

6. Ethvert vedkommende organ kan om nødvendig fastslå 
at følgedokumentet utstedt for en nedklassifisert vin ikke er i 
samsvar med reglene.

Det skal framgå av inngangs- og utgangsregistrene hos en 
vinforhandler som har en nedklassifisert vin på lager, at vinen 
er nedklassifisert fra kvbd.

Artikkel 11

Medlemsstatenes underretning om nedklassifisering av 
kvbd

Medlemsstatene skal for hvert vinproduksjonsår innhente 
opplysninger om mengdene kvbd som er nedklassifisert på 
deres territorium. 

De skal oversende Kommisjonen disse opplysningene senest 
1. november etter utgangen av det vinproduksjonsåret da 
nedklassifiseringen ble foretatt.

For dette formål skal de skille mellom vin nedklassifisert fra 
kvbd

på produksjonsstadiet:a) 

på initiativ fra vedkommende organ, elleri) 

på anmodning fra produsenten,ii) 

på markedsføringsstadiet:b) 

på initiativ fra vedkommende organ, elleri) 

på anmodning fra forhandleren.ii) 

De skal angi mengdene fordelt etter produktkategori etter 
nedklassifiseringen.

Artikkel 12

Direkte samarbeid mellom medlems-statenes vedkommende 
organer om nedklassifisering av kvbd

1. Vedkommende organ i en medlemsstat som på sitt 
territorium har en kvbd som bør nedklassifiseres, skal underrette 
vedkommende organ i medlemsstaten der vinen ble produsert, 
heretter kalt «opprinnelsesstaten».
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Utvekslingen av opplysninger kan utfylles med:

forsendelse av prøver til et offisielt laboratorium i a) 
opprinnelsesstaten på anmodning fra en av de berørte 
medlemsstatene; dersom det dreier seg om en kvbd i en 
beholder på høyst 60 liter, skal prøven påføres den merking 
som vinen ble brakt i omsetning med,

bistand fra en kvalifisert sakkyndig fra opprinnelsesstaten b) 
under kontrollen,

deltaking i undersøkelser der flere medlemsstater c) 
samarbeider,

kontroll av dokumentene og av opplysningene i registrene d) 
opprettet i henhold til artikkel 70 i forordning (EF) nr. 
1493/1999.

2. Vedkommende organ som har mottatt anmodningen, skal 
umiddelbart underrette vedkommende anmodende organ om 
sitt vedtak om nedklassifisering.

3. Dersom den samlede mengden vin ikke overstiger to 
hektoliter, kan vedkommende organ i den medlemsstat som på 
sitt territorium har en kvbd som bør nedklassifiseres, selv vedta 
å nedklassifisere vinen.

4 Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer som berøres av et vedtak i henhold til nr. 2 eller 
3 i denne artikkel, kan anmode vedkommende organ i den 
medlemsstat som har den aktuelle kvbd på sitt territorium, om 
å vurdere vedtaket på nytt. Dersom organet anser anmodningen 
om å vurdere vedtaket på nytt for å være velbegrunnet, skal det 

anmode vedkommende organ i kvbd-vinens opprinnelsesstat 
om å vurdere vedtaket på nytt, eller i tilfellet nevnt i nr. 3, selv 
vurdere det på nytt.

5. Medlemsstater som i løpet av et år har nedklassifisert en 
kvbd som opprinnelig kommer fra en annen medlemsstat, skal 
innen 31. mars det påfølgende år underrette Kommisjonen og 
de berørte kvbd-vinenes opprinnelsesstater om hvilken mengde 
kvbd som er nedklassifisert.

AVDELING V

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 13

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 1698/70, (EØF) nr. 2236/73, (EØF) nr. 
2082/74 og (EØF) nr. 2903/79 oppheves.

Artikkel 14

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. august 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2000.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
_________

VEDLEGG I

LISTE OVER HVITE KVBD SOM KAN HA EN SAMLET ALKOHOLSTyRKE PÅ UNDER 9 VOL %, MEN IKKE  
UNDER 8,5 VOL %

PORTUGAL

Vinho verde– 

__________
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VEDLEGG II

Lister nevnt i avsnitt L nr. 3 bokstav a) i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999A. 

Listen over kvbd-sterkviner framstilt av druemost med en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 10 vol %, 1. 
framstilt ved tilsetting av brennevin av vin eller av pressrester av druer som har opprinnelsesbetegnelse, og som 
eventuelt stammer fra samme driftsenhet.

(Avsnitt L nr. 3 bokstav a) i) i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999)

FRANKRIKE

Pineau des Charentes eller Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura

Liste over kvbd-sterkviner framstilt av druemost i gjæring med en opprinnelig naturlig alkoholstyrke i volumprosent 2. 
på minst 11 vol %, framstilt ved tilsetting av nøytral alkohol, vindestillat med en sann alkoholstyrke i volumprosent 
på minst 70 vol % eller brennevin fra drueprodukter.

(Avsnitt L nr. 3 bokstav a) ii) første strekpunkt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999)

PORTUGAL

Porto, vin de Porto, Oporto Port, Port wine, Portwein, Portvin, Portwijn

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

ITALIA

Moscato di Noto

Trentino

Liste over kvbd-sterkviner framstilt av vin med en opprinnelig naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 3. 
10,5 vol %.

(Avsnitt L nr. 3 bokstav a) ii) annet strekpunkt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999)

SPANIA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

Liste over kvbd-sterkviner framstilt av druemost i gjæring med en opprinnelig naturlig alkoholstyrke i volumprosent 4. 
på minst 9 vol %.

(Avsnitt L nr. 3 bokstav a) ii) tredje strekpunkt i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999)

PORTUGAL

Madeira, Madeira Wein, Madeira wine, vin de Madère, Madera, vino di Madera, Madera wijn
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B. Liste nevnt i avsnitt L nr. 4 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999

Liste over kvbd-sterkviner med en samlet alkoholstyrke i volumprosent på under 17,5 vol %, men ikke under 15 %, 5. 
der dette er uttrykkelig fastsatt i gjeldende nasjonal lovgivning om slike produkter før 1. januar 1985.

(Avsnitt L nr. 4 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999)

SPANIA 

kvbd-sterkvin
Beskrivelse av produktet som fastsatt i Fellesskapets 

regelverk eller i nasjonal lovgivning

Condado de Huelva
Jerez-Xérès-Sherry
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
Málaga
Montilla-Moriles
Priorato
Rueda
Tarragona

Vino generoso
Vino generoso
Vino generoso
Seco
Vino generoso
Rancio seco
Vino generoso
Rancio seco

ITALIA

Trentino

PORTUGAL

kvbd-sterkvin
Beskrivelse av produktet som fastsatt i Fellesskapets regelverk 

eller i nasjonal lovgivning

Porto, vin de Porto, Oporto, Port, Port wine, Portwein, 
Portvin, Portwijn

Branco leve seco
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VEDLEGG III

Liste over sorter som kan brukes til å lage kvbd-sterkviner med de tradisjonelle særbetegnelsene «vino dulce 
natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» og «οίνος γλυκύς φυσικός»

Muscats – Grenache – Maccabéo – Malvoisies – Mavrodaphne – Assirtiko – Liatiko – Garnacha tintorera – Monastrell 
– Pedro Ximénez – Albarola – Aleatico – Bosco – Cannonau – Corinto nero – Giró – Monica – Nasco – Primitivo – 
Vermentino – Zibibbo

_________

VEDLEGG IV

Liste over musserende kvbd av en vinblanding som kan ha en alkoholstyrke på under 9,5 vol %

ITALIA

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene– 

Montello e Colli Asolani.– 

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 42, 44, 45, 46 og 80, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I avdeling V kapittel I i forordning (EF) nr. 1493/1999 samt 
i flere vedlegg til forordningen er det fastsatt alminnelige 
regler for ønologiske framstillings- og behandlingsmåter, 
og det vises ellers til gjennomføringsregler som skal 
vedtas av Kommisjonen.

2) Før vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1493/1999 var nevnte 
regler spredt på en rekke av Fellesskapets forordninger. 
Av hensyn til markedsdeltakerne i Fellesskapet og de 
myndighetene som har ansvar for å anvende Fellesskapets 
regelverk, bør alle disse bestemmelsene samles i et 
fellesskapsregelverk for ønologiske behandlings- og 
framstillingsmåter, og forordningene på dette området 
bør oppheves, det vil si kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 1618/70(2), (EØF) nr. 1972/78(3), sist endret ved 
forordning (EØF) nr. 45/80(4), (EØF) nr. 2394/84(5), sist 
endret ved forordning (EØF) nr. 2751/86(6), (EØF) nr. 
305/86(7), (EØF) nr. 1888/86(8), (EØF) nr. 2202/89(9),  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 194 av 31.7.2000, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 175 av 8.8.1970, s. 17.
(3) EFT L 226 av 17.8.1978, s. 11.
(4) EFT L 7 av 11.1.1980, s. 12.
(5) EFT L 224 av 21.8.1984, s. 8.
(6) EFT L 253 av 5.9.1986, s. 11.
(7) EFT L 38 av 13.2.1986, s. 13.
(8) EFT L 163 av 13.6.1986, s. 19.
(9) EFT L 209 av 21.7.1989, s. 31.

(EØF) nr. 2240/89(10), (EØF) nr. 3220/90(11), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1477/1999(12), (EF) nr. 586/93(13), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 693/96(14), (EØF) nr. 
3111/93(15), sist endret ved forordning (EF) nr. 693/98(16) 
og (EF) nr. 1128/96(17), bør oppheves.

3) Dette fellesskapsregelverket må omfatte dagens 
regler tilpasset de nye kravene i forordning (EF) nr. 
1493/1999. Det bør imidlertid også gjøres endringer i 
disse bestemmelsene for å gjøre dem enklere og mer 
ensartede, og for å fylle visse huller slik at det blir vedtatt 
et fullstendig fellesskapsregelverk på dette området. I 
tillegg bør visse regler presiseres slik at rettssikkerheten 
ved anvendelsen av dem bedres.

4) Videre bør bare de gjennomføringsregler som Rådet 
uttrykkelig har nevnt i forordning (EF) nr. 1493/1999, 
medtas for å forenkle reglene på dette området. Utover 
dette bør reglene som følger av traktatens artikkel 28 og 
etterfølgende artikler, være tilstrekkelige til å sikre fritt 
varebytte for vinprodukter med hensyn til ønologiske 
framstillings- og behandlingsmåter.

5) Det bør videre presiseres at regelverket får anvendelse 
med forbehold for særlige bestemmelser som er vedtatt 
på andre områder. Det kan blant annet finnes eller bli 
vedtatt slike særlige regler på næringsmiddelområdet.

(10) EFT L 215 av 26.7.1989, s. 16.
(11) EFT L 308 av 8.11.1990, s.22.
(12) EFT L 171 av 7.7.1999, s. 6.
(13) EFT L 61 av 13.3.1993, s. 39.
(14) EFT L 97 av 18.4.1996, s. 17.
(15) EFT L 278 av 11.11.1993, s. 48.
(16) EFT L 96 av 28.3.1998, s. 17.
(17) EFT L 150 av 25.6.1996, s. 13.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1622/2000

av 24. juli 2000

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for 
vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- og behandlingsmåter(*)

2009/EØS/34/40
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6) Artikkel 42 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1493/1999 tillater 
bruk i Fellesskapet av andre druer enn druer av sorter 
som er oppført i klassifiseringen opprettet i samsvar med 
artikkel 19 i nevnte forordning, samt avledede produkter, 
til framstilling av produktene nevnt i artikkel 42 nr. 5. 
Det bør opprettes en liste over sorter som kan omfattes 
av slike unntak.

7) I henhold til vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 
bør det opprettes en liste over kvalitetssterkviner fra 
bestemte dyrkingsområder (kvbd-sterkviner) som det 
er tillatt særlige framstillingsregler for. For å forenkle 
identifiseringen av produktene og lette handelen innenfor 
Fellesskapet, bør det vises til den varebetegnelsen som 
er fastsatt i Fellesskapets regelverk, eller eventuelt i 
nasjonal lovgivning.

8) I henhold til vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 
bør det også fastsettes grenser for bruk av visse stoffer 
samt bruksvilkår for enkelte av disse.

9) I lys av dagens tekniske og vitenskapelige kunnskap 
om tilsetting av lysozym, særlig med hensyn til de 
kvalitetsmessige og helsemessige egenskapene ved viner 
som er behandlet på denne måten, er det ikke mulig å 
fastsette endelige grenser for denne nye behandlingen. 
Behandlingen bør ikke tillates inntil videre, og det 
bør utføres ytterligere forsøk i løpet av kommende 
vinproduksjonsår.

10) I artikkel 44 i forordning (EF) nr. 337/79(1), som endret 
ved forordning (EF) nr. 3307/85(2), er det med virkning 
fra 1. september 1986 fastsatt en reduksjon av det høyeste 
samlede svoveldioksidinnholdet på 15 milligram per liter 
for viner med unntak av musserende viner, sterkviner 
og enkelte kvalitetsviner. For å unngå problemer 
med vinavsetningen som følge av denne endringen i 
produksjonsbestemmelsene, er det etter nevnte dato 
tillatt å tilby for direkte konsum viner med opprinnelse i 
Fellesskapet, med unntak av Portugal, som er produsert 
før nevnte dato, samt i en overgangsperiode på ett år 
fra nevnte dato, viner med opprinnelse i tredjestater og 
Portugal, dersom det samlede svoveldioksidinnholdet er 
i samsvar med fellesskapsbestemmelsene og eventuelt 
med gjeldende spanske bestemmelser før 1. september 
1986. Dette tiltaket bør forlenges ettersom det fremdeles 
kan finnes slike viner på lager.

(1) EFT L 54 av 5.3.1979, s. 1.
(2) EFT L 367 av 31.12.1985, s. 39.

11) I artikkel 12 og 16 i forordning (EØF) nr. 358/79(3) er det 
med virkning fra 1. september 1986 fastsatt en reduksjon 
av det høyeste samlede svoveldioksidinnholdet på 15 
milligram per liter for musserende viner, musserende 
kvalitetsviner samt musserende kvalitetsviner fra 
bestemte dyrkingsområder. For musserende viner med 
opprinnelse i Fellesskapet, med unntak av Portugal, 
er det i henhold til artikkel 22 første ledd i forordning 
(EØF) nr. 358/79 mulig å avsette disse produktene inntil 
lagrene er tømt, dersom de er framstilt i samsvar med 
bestemmelsene i gjeldende versjon av forordning (EØF) 
nr. 358/79 før 1. september 1986. Det bør fastsettes 
overgangsbestemmelser for importerte musserende viner 
og musserende viner med opprinnelse i Spania og 
Portugal som er framstilt før 1. september 1986, for å 
unngå problemer med avsetningen av disse produktene. 
Det bør være tillatt å tilby disse produktene for salg i en 
overgangsperiode etter nevnte dato, dersom det samlede 
svoveldioksidinnholdet er i samsvar med gjeldende 
fellesskapsbestemmelser før 1. september 1986.

12) I avsnitt B nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
1493/1999 er det fastsatt et høyeste innhold av flyktig 
syre for viner. Det kan fastsettes unntak for visse 
kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd) og 
visse bordviner med en geografisk betegnelse eller 
en alkoholstyrke på 13 % eller høyere. Visse viner av 
disse kategoriene med opprinnelse i Tyskland, Spania, 
Frankrike, Italia, Østerrike og Det forente kongerike 
har normalt et høyere innhold av flyktig syre enn det 
som er fastsatt i nevnte vedlegg V, som følge av særlige 
framstillingsmåter og deres høye alkoholstyrke. For at 
det fortsatt skal være mulig å framstille ovennevnte viner 
ved hjelp av de tradisjonelle metodene som gir dem deres 
karakteristiske egenskaper, bør det fastsettes unntak fra 
nevnte vedlegg V avsnitt B nr. 1.

13) I samsvar med avsnitt D nr. 3 i vedlegg V til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 bør vindyrkingsområder der sukrose 
tradisjonelt er blitt tilsatt i samsvar med gjeldende 
lovgivning per 8. mai 1970, angis.

14) Ettersom vindyrkingen i Luxembourg er av begrenset 
omfang, kan vedkommende myndigheter gjennomføre 
systematiske analysekontroller av alle produktpartier 
som brukes i vinframstilling. Så lenge disse forholdene 
varer, er det ikke absolutt nødvendig å framlegge en 
oppgave over planlagt anriking.

(3) EFT L 54 av 5.3.1979, s. 130.
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15) I avsnitt G nr. 5 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
1493/1999 er det fastsatt at det skal framlegges en oppgave 
for vedkommende myndigheter for hver av prosessene 
anriking, syrning og avsyrning. Det samme gjelder for de 
mengdene sukker, konsentrert druemost eller rektifisert 
konsentrert druemost som fysiske eller juridiske personer 
som utfører nevnte prosesser, oppbevarer. Slike oppgaver 
skal gjøre de mulig å kontrollere de aktuelle prosessene. 
Oppgavene må derfor sendes til vedkommende myndighet 
i den medlemsstat på hvis territorium prosessen skal 
finne sted, og de må være så nøyaktige som mulig. Når 
det dreier seg om en økning av alkoholstyrken, skal 
oppgaven nå fram til vedkommende myndighet tidsnok 
til at prosessen kan kontrolleres effektivt. Når det dreier 
seg om syrning og avsyrning, er det tilstrekkelig med 
en kontroll i etterkant. Av denne grunn, og for å lette 
administrasjonen, bør det tillates at oppgavene, unntatt 
den første i vinproduksjonsåret, avgis ved ajourføring av 
registre som regelmessig kontrolleres av vedkommende 
myndighet.

16) I avsnitt F nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
1493/1999 er det fastsatt visse regler for søtning av viner. 
Bestemmelsen gjelder særlig for bordviner, men den får 
også anvendelse på kvbd i henhold til avsnitt G nr. 2 i 
vedlegg VI til nevnte forordning.

17) Søtning må ikke føre til anriking som overskrider 
grensene fastsatt i avsnitt C i vedlegg V til forordning 
(EF) nr. 1493/1999. Avsnitt F nr. 1 i vedlegg V til nevnte 
forordning inneholder særlige bestemmelser om dette. 
Det har også vist seg nødvendig med kontroller for å 
sikre overholdelsen av de aktuelle bestemmelsene.

18) Særlig for å gjøre kontrollene mer effektive, bør søtning 
foretas bare på produksjonsstadiet eller på et annet 
stadium så nær produksjonen som mulig. Søtning bør 
derfor begrenses til stadiene for produksjon og for 
engrossalg.

19) Kontrollorganet må underrettes om all forestående søtning. 
Det bør derfor fastsettes at enhver som har til hensikt å 
foreta søtning, skriftlig underretter kontrollorganet om 
dette. En enklere framgangsmåte kan likevel tillates når 
et foretak foretar søtning hyppig eller kontinuerlig.

20) Formålet med en slik oppgave er å gjøre det mulig å 
kontrollere de aktuelle prosessene. Oppgavene må derfor 
sendes til vedkommende myndighet i den medlemsstat på 
hvis territorium prosessen skal finne sted, de må være så 
nøyaktige som mulig og være vedkommende myndighet 
i hende forut for prosessen.

21) For at kontrollene skal være effektive, er det nødvendig å 
framlegge en oppgave over mengdene av druemost eller 
konsentrert druemost som oppbevares av de berørte parter 
før søtningen. Slike oppgaver er imidlertid verdiløse med 
mindre de knyttes til en forpliktelse til å føre registre 
over inngang og utgang av produkter som brukes i denne 
prosessen.

22) For å hindre bruk av sukrose ved søtning av sterkviner, 
bør det være tillatt å bruke rektifisert konsentrert druemost 
i tillegg til konsentrert druemost.

23) Sammenstikning er en utbredt ønologisk framstillingsmåte. 
Med tanke på de mulige virkninger den kan få, er det 
nødvendig å innføre regler for bruken, særlig for å hindre 
misbruk.

24) Sammenstikning vil si blanding av viner eller druemoster 
av ulik opprinnelse eller ulike kategorier.

25) Angivelse av geografisk opprinnelse eller vinstokksort er 
av stor betydning for den kommersielle verdien til viner 
eller druemoster som stammer fra samme vindyrkingssone 
i Fellesskapet eller samme produksjonsområde i en 
tredjestat. Blanding av viner eller druemoster fra samme 
sone, men fra ulike geografiske områder innenfor 
sonen, samt blanding av viner eller druemoster fra ulike 
vinstokksorter eller høstingsår, bør derfor også anses som 
sammenstikning når dette er angitt i varebetegnelsen.

26) I henhold til artikkel 42 nr. 6 i forordning (EF) nr. 
1493/1999 er sammenstikning av en hvit bordvin med 
en rød bordvin forbudt, men det er fastsatt unntak 
for områder der det har vært tradisjon for en slik 
framstillingsmåte.

27) På grunnlag av dette unntaket bør det fastsettes særlige 
gjennomføringsregler for Spania tilpasset strukturen 
innen vindyrkingssektoren og forbrukernes holdninger, 
som endrer seg langsomt.

28) For å begrense muligheten til å foreta sammenstikning av 
hvite bordviner med røde bordviner til Spania, der dette 
er nødvendig, er det viktig å sikre at viner produsert ved 
hjelp av denne framstillingsmåten, ikke kan konsumeres 
utenfor Spania.

29) Medlemsstatene bør gis mulighet til å tillate bruk av visse 
ønologiske framstillings- og behandlingsmåter som ikke 
er fastsatt i forordning (EF) nr. 1493/1999, i et begrenset 
tidsrom i forsøksøyemed.
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30) I henhold til artikkel 46 nr. 3 i forordning (EF) nr. 
1493/1999 må det vedtas analysemetoder som gjør 
det mulig å fastslå sammensetningen av produktene i 
artikkel 1 i nevnte forordning, samt regler som gjør det 
mulig å fastslå om disse produktene har gjennomgått 
en behandling som er i strid med tillatte ønologiske 
framstillingsmåter.

31) Avsnitt J nr. 1 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 
1493/1999 inneholder bestemmelser om en analytisk 
undersøkelse som minst skal omfatte måling av de av 
faktorene som er oppført i nr. 3 i nevnte avsnitt, som er 
karakteristiske for den aktuelle kvbd.

32) Med henblikk på å kontrollere opplysningene i 
dokumentene om de aktuelle produktene, er det nødvendig 
å innføre enhetlige analysemetoder som sikrer nøyaktige 
og sammenlignbare opplysninger. Metodene må derfor 
være obligatoriske for alle kommersielle transaksjoner 
og kontroller. I betraktning av kravene til kontroll 
og de begrensede mulighetene i handelsleddet, bør 
enkelte vanlige framgangsmåter fremdeles være tillatt i 
et begrenset tidsrom slik at de nødvendige faktorer kan 
bestemmes raskt og med tilstrekkelig nøyaktighet.

33) Fellesskapsanalysemetodene for vin er fastsatt i 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90(1). Ettersom 
metodene beskrevet i nevnte forordning fremdeles er 
gyldige, bør forordningen fortsatt gjelde, med unntak 
av vanlige metoder som med tiden ikke lenger vil bli 
beskrevet.

34) I henhold til artikkel 80 i forordning (EF) nr. 1493/1999 
kan det fastsettes midlertidige tiltak som skal lette 
overgangen til ordningene fastsatt i nevnte forordning. 
Denne muligheten bør brukes for å unngå betydelige tap 
for forhandlere som oppbevarer store lagre av produktene 
omhandlet i nevnte forordning.

35) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Med forbehold for de alminnelige regler for næringsmidler 
består fellesskapsregelverket for ønologiske framstillings- og 
behandlingsmåter av avdeling V kapittel I i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 og vedleggene til nevnte forordning samt av 
regelverket fastsatt i denne forordning.

(1) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.

Dette regelverk inneholder regler for gjennomføring av 
forordning (EF) nr. 1493/1999, særlig med hensyn til produkter 
beregnet på bruk i vinframstilling (avdeling I) og ønologiske 
framstillings- og behandlingsmåter som er tillatt i Fellesskapet 
(avdeling II og III).

AVDELING I

KRAV OM BESTEMTE DRUER OG DRUEMOSTER 

Artikkel 2

Bruk av druer av bestemte sorter

1. Vinframstilling av druer av sorter klassifisert utelukkende 
som borddruer, er forbudt.

2. Uten hensyn til artikkel 42 nr. 5 i forordning (EF) nr. 
1493/1999, kan druer av vinstokksorter som er oppført vedlegg 
I til denne forordning, brukes i Fellesskapet til framstilling av 
produktene i nevnte bestemmelse.

Artikkel 3

Bruk av visse produkter som ikke har den naturlige 
alkoholstyrke i volumprosent, til produksjon av 
musserende viner, kullsyreimpregnerte musserende viner 

og kullsyreimpregnerte perlende viner

De årene da produkter fra vindyrkingssone A og B som 
ikke oppfyller en nedre grense for naturlig alkoholstyrke i 
volumprosent fastsatt for den aktuelle vindyrkingssonen på 
grunn av ugunstige klimatiske forhold, kan brukes til produksjon 
av musserende viner, kullsyreimpregnerte musserende viner 
og kullsyreimpregnerte perlende viner på vilkårene fastsatt i 
artikkel 44 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999, er fastsatt i 
vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 4

Bruk av druemost av druer fra bestemte vinstokksorter 
til framstilling av musserende kvalitetsviner av aromatisk 
type og musserende kvbd av aromatisk type samt unntak 

fra slik bruk

Listen over vinstokksorter som gir druemoster eller 1. 
druemoster i gjæring som skal brukes som bestanddeler 
i vinblandingen beregnet på framstilling av musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type og musserende kvbd av 
aromatisk type i samsvar med avsnitt I nr. 3 bokstav a) i 
vedlegg V og avsnitt K nr. 10 bokstav a) i vedlegg VI til 
forordning (EF) nr. 1493/1999, er fastsatt i avsnitt A i vedlegg 
III til denne forordning.
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Unntakene nevnt i avsnitt I nr. 3 bokstav a) i vedlegg V 2. 
og i avsnitt K nr. 10 bokstav a) i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 med hensyn til vinstokksorter og bestanddeler 
i vinblandingen, er fastsatt i vedlegg III avsnitt B i denne 
forordning.

AVDELING II

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGS- OG 
BEHANDLINGSMÅTER

KAPITTEL I

GRENSER OG VILKÅR FOR BRUK AV VISSE STOFFER 
SOM ER TILLATT FOR ØNOLOGISKE FORMÅL

Artikkel 5

Grenser for bruk av visse stoffer

Stoffer som er tillatt for ønologiske formål i henhold til vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, kan brukes bare innenfor 
grensverdiene fastsatt i vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 6

Polyvinylpolypyrrolidon

Bruk av polyvinylpolypyrrolidon i henhold til nr. 1 bokstav p) 
og nr. 3 bokstav y) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 
kan skje bare dersom stoffet oppfyller renhetskravene fastsatt i 
vedlegg V til denne forordning.

Artikkel 7

Kalsiumtartrat

Bruk av kalsiumtartrat for å fremme utfellingen av tartratet i 
henhold til nr. 3 bokstav v) i vedlegg IV til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan skje bare dersom stoffet oppfyller kravene 
fastsatt i vedlegg VI til denne forordning.

Artikkel 8

Vinsyre

Bruk av vinsyre til avsyrning i henhold til nr. 1 bokstav m) og 
nr. 3 bokstav l) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 
er tillatt bare for produkter

– fra vinstokksortene Elbling og Riesling, og

– av druer høstet i følgende vindyrkingsområder i den 
nordlige delen av vindyrkingssone A:

Ahr,– 

Rheingau,– 

Mittelrhein,– 

Mosel-Saar-Ruwer,– 

Nahe,– 

Rheinhessen,– 

Rheinpfalz,– 

Moselle luxembourgeoise.– 

Artikkel 9

Aleppofuruharpiks

Bruk av aleppofuruharpiks i henhold til nr. 1 bokstav n) i 
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 er tillatt bare 
til produksjon av bordvinen «retsina».  Denne ønologiske 
framstillingsmåten kan gjennomføres bare

– på Hellas’ geografiske territorium,

– ved bruk av druemost fra druesorter, produksjonsområder 
og vinframstillingsområder som angitt i gjeldende greske 
bestemmelser per 31. desember 1980,

– ved tilsetting av høyst 1 000 gram harpiks per hektoliter 
av produktet som brukes, før gjæringen, eller under 
gjæringen når den sanne alkoholstyrken i volumprosent 
ikke overstiger en tredel av den samlede alkoholstyrken i 
volumprosent.

Dersom Hellas har til hensikt å endre bestemmelsene nevnt 
i annet strekpunkt, skal Kommisjonen underrettes om dette. 
Dersom Kommisjonen ikke svarer innen to måneder etter slik 
underretning, kan Hellas iverksette de planlagte endringene.

Artikkel 10

Betaglukanase

Bruk av betaglukanase i henhold til nr. 1 bokstav j) og nr. 
3 bokstav m) i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan skje bare 
dersom stoffet oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VII til 
denne forordning.
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Artikkel 11

Melkebakterier

Bruk av melkebakterier i henhold til nr. 1 bokstav q) og nr. 3 
bokstav z) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan 
skje bare dersom de oppfyller kravene fastsatt i vedlegg VIII 
til denne forordning.

Artikkel 12

Ionebytterharpiks

Ionebytterharpiks, som kan brukes i samsvar med nr. 2 
bokstav h) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, er 
kopolymerer av styren eller divinylbenzen som inneholder 
grupper av sulfonsyre eller ammonium. Den skal være i 
samsvar med kravene i 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) og med fellesskapsbestemmelser og 
nasjonale bestemmelser vedtatt ved gjennomføringen av nevnte 
direktiv. I tillegg skal ionebytterharpiksen ikke avgi mer enn 1 
milligram per liter av organisk materiale i hvert av nevnte 
løsemidler ved kontroll etter analysemetoden angitt i vedlegg 
IX til denne forordning. Ved regenerering av ionebytterharpiks 
skal det brukes stoffer som er tillatt ved framstilling av 
næringsmidler.

Ionebytterharpiks kan brukes bare under kontroll av en ønolog 
eller en tekniker og på anlegg som er godkjent av myndighetene 
i den medlemsstat på hvis territorium ionebytterharpiksen 
brukes. Disse myndighetene skal bestemme oppgavene og 
ansvaret til de godkjente ønologene og teknikerne.

Artikkel 13

Kaliumferrocyanid

Bruk av kaliumferrocyanid i henhold til nr. 3 bokstav p) i 
vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 er tillatt bare 
dersom behandlingen utføres under kontroll av en ønolog 
eller en tekniker, som er godkjent av myndighetene i den 
medlemsstat på hvis territorium behandlingen utføres, og hvis 
ansvarsområde bestemmes av den berørte medlemsstat, når det 
er aktuelt.

Vinen skal inneholde spor av jern etter behandlingen med 
kaliumferrocyanid.

Bestemmelser om kontroll av bruken av produktet omhandlet i 
denne artikkel fastsettes av medlemsstatene.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 38.

Artikkel 14

Kalsiumfytat

Bruk av kalsiumfytat i henhold til nr. 3 bokstav p) i vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, er tillatt bare dersom 
hver behandling utføres under kontroll av en ønolog eller en 
tekniker, som er godkjent av myndighetene i den medlemsstat 
på hvis territorium en av behandlingene utføres, og hvis 
ansvarsområde bestemmes av den berørte medlemsstat, når 
det er aktuelt.

Vinen skal inneholde spor av jern etter behandlingen.

Bestemmelsene om kontroll av bruken av produktene omhandlet 
i første ledd fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 15

DL-vinsyre

Bruk av DL-vinsyre i henhold til nr. 3 bokstav s) i vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 er tillatt bare dersom 
behandlingen utføres under kontroll av en ønolog eller en 
tekniker, som er godkjent av myndighetene i den medlemsstat 
på hvis territorium behandlingen utføres, og hvis ansvarsområde 
bestemmes av den berørte medlemsstat, når det er aktuelt.

Bestemmelsene om kontroll av bruken av produktene omhandlet 
i denne artikkel fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 16

Behandling med elektrodialyse

Behandling med elektrodialyse for å sikre stabilisering av 
vinens syreinnhold i henhold til nr. 4 bokstav b) i vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan skje bare dersom 
behandlingen oppfyller kravene fastsatt i vedlegg X til denne 
forordning. Behandlingen er forbeholdt bordviner fram til 31. 
juli 2001.

Artikkel 17

UreaSE

Bruk av urease for å redusere vinens innhold av urea i 
henhold til nr. 4 bokstav c) i vedlegg IV til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan skje bare dersom behandlingen oppfyller 
kravene og renhetskriteriene fastsatt i vedlegg XI til denne 
forordning.
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Artikkel 18

Tilsetting av oksygen

Tilsetting av oksygen i henhold til nr. 4 bokstav a) i vedlegg 
IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal utføres ved bruk av 
ren oksygen i gassform.

KAPITTEL II

SÆRLIGE GRENSER OG VILKÅR

Artikkel 19

Svoveldioksidinnhold

1. Endringer i listene over viner i avsnitt A nr. 2 i vedlegg 
V til forordning (EF) nr. 1493/1999 er fastsatt i vedlegg XII til 
denne forordning.

2. Følgende kan tilbys til direkte konsum til lagrene er 
tømt:

– viner med opprinnelse i Fellesskapet, unntatt Portugal, som 
er produsert før 1. september 1986, unntatt musserende 
viner og sterkviner, og

– viner med opprinnelse i tredjestater og i Portugal som er 
importert til Fellesskapet før 1. september 1987, unntatt 
musserende viner og sterkviner,

forutsatt av det samlede svoveldioksidinnholdet når vinene 
tilbys til direkte konsum, ikke overstiger

175 milligram per liter for rødviner,a) 

225 milligram per liter for hvitviner og roséviner,b) 

som unntak fra bokstav a) og b), 225 milligram per liter c) 
for rødviner og 275 milligram per liter for hvitviner og 
roséviner, når det gjelder viner med et restinnhold av 
sukker uttrykt som invertsukker på minst 5 gram per liter.

Følgende kan i tillegg tilbys til direkte konsum i 
produksjonsstaten og til eksport til tredjestater til lagrene er 
tømt:

– viner med opprinnelse i Spania som er produsert før 1. 
september 1986, og med et samlet svoveldioksidinnhold 
som ikke overstiger innholdet fastsatt i gjeldende spanske 
bestemmelser før nevnte dato,

– viner med opprinnelse i Portugal som er produsert før 1. 
januar 1991, og med et totalt svoveldioksidinnhold som 
ikke overstiger innholdet fastsatt i gjeldende portugisiske 
bestemmelser før nevnte dato.

3. Musserende viner med opprinnelse i tredjestater og i 
Portugal som er importert til Fellesskapet før 1. september 
1987, kan tilbys til direkte konsum til lagrene er tømt, forutsatt 
av det samlede svoveldioksidinnholdet ikke overstiger

– 250 milligram per liter for musserende viner,

– 200 milligram per liter for musserende kvalitetsviner.

Følgende kan i tillegg tilbys til direkte konsum i 
produksjonsstaten og til eksport til tredjestater til lagrene er 
tømt:

– viner med opprinnelse i Spania som er produsert før 1. 
september 1986, og med et samlet svoveldioksidinnhold 
som ikke overstiger innholdet fastsatt i gjeldende spanske 
bestemmelser før nevnte dato,

– viner med opprinnelse i Portugal som er produsert før 1. 
januar 1991, og med et samlet svoveldioksidinnhold som 
ikke overstiger innholdet fastsatt i gjeldende portugisiske 
bestemmelser før nevnte dato.

Artikkel 20

Innhold av flyktig syre

Viner som omfattes av unntak med hensyn til høyeste innhold 
av flyktig syre i henhold til avsnitt B nr. 3 i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 1493/1999, er oppført i vedlegg XIII til 
denne forordning.

Artikkel 21

Bruk av kalsiumsulfat i visse sterkviner

Unntak med hensyn til bruk av kalsiumsulfat som nevnt i 
avsnitt J nr. 4 bokstav b) i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
1493/1999, kan gis bare for følgende spanske viner:

a) «vino generoso» som angitt i avsnitt L nr. 8 i vedlegg 
VI til forordning (EF) nr. 1493/1999,

b) «vino generoso de licor» som angitt i avsnitt L nr. 11 i 
vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.
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AVDELING II

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER

KAPITTEL I

ANRIKING

Artikkel 22

Tillatelse til bruk av sukrose

Bruk av sukrose i henhold til avsnitt D nr. 3 i vedlegg 
V til forordning (EF) nr. 1493/1999 er tillatt i følgende 
vindyrkingsområder:

a) vindyrkingssone A,

b) vindyrkingssone B,

c) vindyrkingssone C, unntatt vingårder i Italia, Hellas, 
Spania, Portugal og i de franske departementer som hører 
under appelldomstolen i

Aix-en Provence,– 

Nîmes,– 

Montpellier,– 

Toulouse,– 

Agen,– 

Pau,– 

Bordeaux,– 

Bastia.– 

De nasjonale myndigheter i de franske departementer 
som nevnt i foregående ledd, kan imidlertid unntaksvis 
tillate anriking ved tørrsukring. Frankrike skal umiddelbart 
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om slike 
tillatelser.

Artikkel 23

Anriking ved uvanlig ugunstige klimatiske forhold

Årene da en økning av alkoholstyrken i volumprosent som 
nevnt i avsnitt C nr. 3 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 
1493/1999 etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75 i nevnte 
forordning, er tillatt på grunn av uvanlig ugunstige klimatiske 
forhold i henhold til avsnitt C nr. 4 i samme vedlegg, er 
oppført i vedlegg XIV til denne forordning med angivelse av 
vindyrkingssoner, geografiske områder og aktuelle sorter, etter 
hva som er aktuelt.

Artikkel 24

Anriking av vinblandingen for musserende viner

I samsvar med avsnitt H nr. 4 og avsnitt I nr. 5 i vedlegg V samt 
avsnitt K nr. 11 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999 
kan hver medlemsstat tillate anriking av vinblandingen på 
framstillingsstedet for musserende viner, forutsatt at

a) ingen av bestanddelene i vinblandingen tidligere har vært 
anriket,

b) bestanddelene utelukkende stammer fra druer høstet på 
medlemsstatens territorium,

c) anrikingen blir utført i én operasjon,

d) følgende grenseverdier ikke overskrides:

3,5 vol % for vinblandinger med bestanddeler fra – 
vindyrkingssone A, forutsatt at hver av bestanddelene 
har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 
5 vol %,

2,5 vol % for vinblandinger med bestanddeler fra – 
vindyrkingssone B, forutsatt at hver av bestanddelene 
har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 
6 vol %,

2 vol % for vinblandinger med bestanddeler fra – 
vindyrkingssone C I a), C I b) C II og C III, 
forutsatt at hver av bestanddelene minst har en naturlig 
alkoholstyrke i volumprosent på 7,5 vol %, 8 vol %, 
8,5 vol % eller 9 vol %.

Ovennevnte grenseverdier berører ikke anvendelsen av 
bestemmelsene fastsatt i artikkel 44 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 på vinblandinger beregnet på framstilling av 
musserende viner som nevnt i nr. 15 i vedlegg I til nevnte 
forordning,

e) metoden som brukes, er tilsetting av sukrose, konsentrert 
druemost eller rektifisert konsentrert druemost.

Artikkel 25

Administrative regler for anriking

1. Oppgaven nevnt i avsnitt G nr. 5 i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 1493/1999 over prosessene i forbindelse 
med økning av alkoholstyrken, skal utarbeides av de fysiske 
eller juridiske personer som utfører nevnte operasjoner, i 
henhold til egnede frister og kontrollvilkår som fastsatt 
av vedkommende myndigheter i den medlemsstat på hvis 
territorium prosessen finner sted.
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2. Oppgaven nevnt i nr. 1 skal framlegges skriftlig og 
inneholde følgende opplysninger:

– navn og adresse til personen som framlegger oppgaven,

– stedet der prosessen skal utføres,

– dato og klokkeslett da prosessen skal innledes,

– betegnelse på produktet som skal gjennomgå prosessen,

– framgangsmåten som brukes ved prosessen, med angivelse 
av arten av produkt som skal brukes.

3. Medlemsstatene kan imidlertid tillate at det framlegges 
en forhåndsoppgave for vedkommende myndighet, som gjelder 
for flere prosesser eller for et bestemt tidsrom. En slik oppgave 
godtas bare dersom personen som framlegger oppgaven, 
ajourfører et register over hver av anrikingsprosessene som 
fastsatt i nr. 6 samt opplysningene nevnt i nr. 2.

4. Når personen som framlegger oppgaven er forhindret 
fra å utføre prosessen angitt i oppgaven i tide på grunn av 
force majeure, skal medlemsstatene bestemme vilkårene for 
framlegging av en ny oppgave for vedkommende myndigheter, 
slik at de nødvendige kontroller kan utføres.

De skal underrette Kommisjonen skriftlig om slike 
bestemmelser.

5. Oppgaven nevnt i nr. 1 kreves ikke for Storhertugdømmet 
Luxembourg.

6. Opplysninger om prosesser for å øke alkoholstyrken 
skal innføres i registrene umiddelbart etter at prosessene er 
avsluttet, i samsvar med bestemmelsene vedtatt i henhold til 
artikkel 70 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Dersom en forhåndsoppgave over flere prosesser ikke 
inneholder dato og klokkeslett da prosessene skal begynne, 
skal dette også innføres i registrene før hver prosess innledes.

KAPITTEL II

SyRNING OG AVSyRNING

Artikkel 26

Administrative regler for syrning og avsyrning

1. De næringsdrivende skal framlegge oppgaven nevnt i 
avsnitt G nr. 5 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 
over syrning og avsyrning, senest andre dag etter at den første 
prosessen er utført i vinproduksjonsåret. Oppgaven skal gjelde 
for alle prosesser i vinproduksjonsåret.

2. Oppgaven nevnt i nr. 1 skal framlegges skriftlig og 
inneholde følgende opplysninger:

– navn og adresse til personen som framlegger oppgaven,

– prosessens art,

– stedet der prosessen skal utføres.

3. Opplysninger om hver av syrnings- og 
avsyrningsprosessene skal innføres i registrene i samsvar med 
bestemmelsene vedtatt i henhold til artikkel 70 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999.

KAPITTEL III

FELLES REGLER FOR ANRIKINGS-, SyRNINGS- OG 
AVSyRNINGSPROSESSER

Artikkel 27

Syrning og anriking av samme produkt

Tilfeller der syrning og anriking av samme produkt i henhold 
til vedlegg I til forordning (EF) nr. 1493/1999 er tillatt, i 
samsvar med avsnitt E nr. 7 i vedlegg V til forordning (EF) 
nr. 1493/1999, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og oppføres i 
vedlegg XV til denne forordning.

Artikkel 28

Alminnelige vilkår for anrikings-, syrnings- og 
avsyrningsprosesser for andre produkter enn vin

Prosessene nevnt i avsnitt G nr. 1 i vedlegg V til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 skal utføres i én operasjon. Medlemsstatene 
kan likevel vedta at enkelte av prosessene kan utføres i flere 
operasjoner når en slik praksis sikrer en bedre vinframstilling 
av det berørte produktet. I så fall gjelder grenseverdiene 
fastsatt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 for hele 
den aktuelle prosessen.

Artikkel 29

Unntak fra datoene fastsatt for anrikings-, syrnings- og 
avsyrningsprosesser

Som unntak fra datoene fastsatt i avsnitt G nr. 7 i vedlegg V 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan anrikings-, syrnings- og 
avsyrningsprosesser utføres før datoene fastsatt i vedlegg XVI 
til denne forordning.
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KAPITTEL IV

SØTNING

Artikkel 30

Tekniske regler for søtning

Søtning av bordviner og kvbd er tillatt bare på stadiene for 
produksjon og for engrossalg.

Artikkel 31

Administrative regler for søtning

1. Fysiske eller juridiske personer som foretar søtning, skal 
framlegge en oppgave for vedkommende myndigheter i den 
medlemsstat på hvis territorium søtningen skal finne sted.

2. Oppgavene skal framlegges skriftlig. De skal være 
vedkommende myndigheter i hende senest 48 timer før den 
dag da prosessen skal finne sted.

Når et foretak ofte eller kontinuerlig foretar søtning, kan 
medlemsstatene imidlertid tillate framlegging for vedkommende 
myndigheter av en oppgave som omfatter flere søtninger 
eller et bestemt tidsrom. En slik oppgave skal godtas bare 
dersom foretaket fører et register over hver søtning samt over 
opplysningene nevnt i nr. 3.

3. Oppgavene skal inneholde følgende opplysninger:

a) ved søtning foretatt i samsvar med vilkårene i avsnitt F nr. 
1 bokstav a) i vedlegg V og avsnitt G nr. 2 i vedlegg VI til 
forordning (EF) nr. 1493/1999:

i) mengde og samlet og sann alkoholstyrke for den 
aktuelle bordvinen eller kvbd,

ii) mengde og samlet og sann alkoholstyrke for druemosten 
som skal tilsettes,

iii) samlet og sann alkoholstyrke for bordvinen eller kvbd 
etter søtning.

b) ved søtning foretatt i samsvar med bestemmelsene i avsnitt 
F nr. 1 bokstav b) i vedlegg V og avsnitt G nr. 2 i vedlegg 
VI til forordning (EF) nr. 1493/1999:

i) mengde og samlet og sann alkoholstyrke for den 
aktuelle bordvinen eller kvbd,

ii) mengde og samlet og sann alkoholstyrke for druemosten 
som skal tilsettes, eller volum og angivelse av tetthet 
for den konsentrerte druemosten som skal tilsettes, 
etter hva som er aktuelt,

iii) samlet og sann alkoholstyrke for bordvinen eller kvbd 
etter søtning.

4. Personene nevnt i nr. 1 skal føre registre over inngang 
og utgang med angivelse av mengdene av druemost eller 
konsentrert druemost som de oppbevarer med henblikk på 
søtning.

Artikkel 32

Søtning av visse importerte viner

Søtning av importerte viner som nevnt i avsnitt F nr. 3 i 
vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 er underlagt 
vilkårene fastsatt i artikkel 30 og 31 i denne forordning.

Artikkel 33

Særlige regler for søtning av sterkviner

1. Søtning på vilkårene fastsatt i avsnitt J nr. 6 bokstav a) 
annet strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 
er tillatt for «vino generoso de licor» som definert i avsnitt L 
nr. 11 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.

2. Søtning på vilkårene fastsatt i avsnitt J nr. 6 bokstav a) 
tredje strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 
er tillatt for kvbd-sterkvinen «Madeira».

KAPITTEL V

SAMMENSTIKNING

Artikkel 34

Definisjon

1. I henhold til artikkel 46 nr. 2 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 menes med sammenstikning en blanding 
av viner eller moster som kommer fra

a) ulike stater,

b) ulike vindyrkingssoner i Fellesskapet i henhold til 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 1493/1999, eller ulike 
produksjonsområder i en tredjestat,
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c) samme vindyrkingssone i Fellesskapet eller samme 
produksjonsområde i en tredjestat, men ulike

– geografiske opprinnelser,

– vinstokksorter,

– høstingsår,

forutsatt at angivelsene i ovennevnte strekpunkter finnes 
eller skal finnes på den aktuelle varebetegnelsen, eller

d) ulike vinkategorier eller mostkategorier.

2. Følgene skal anses som forskjellige kategorier vin eller 
most:

– rødvin, hvitvin og moster eller viner som er egnet til å gi 
en av disse vinkategoriene,

– bordvin og kvbd samt moster eller viner som er egnet til å 
gi en av disse vinkategoriene.

Ved gjennomføringen av dette nummer anses rosévin som 
rødvin.

3. Følgende skal ikke anses som sammenstikning:

a) tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert 
druemost for å øke den naturlige alkoholstyrken til det 
aktuelle produktet,

b) søtning

– av en bordvin,

– av en kvbd, når søtningsmiddelet kommer fra det 
bestemte dyrkingsområdet som vinen har sitt navn 
etter, eller består av rektifisert konsentrert most.

c) produksjon av en kvbd i henhold til tradisjonelle 
framstillingsmåter som nevnt i avsnitt D nr. 2 i vedlegg VI 
til forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikkel 35

Alminnelige regler for sammenstikning

1. Blanding og sammenstikning av

– bordviner med hverandre, eller

– viner egnet til å gi bordviner, med hverandre eller med 
bordviner, eller

– kvbd med hverandre,

skal være forbudt dersom en av bestanddelene ikke er i 
samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1493/1999 
eller i denne forordning.

2. En blanding av friske druer, druemoster, druemoster i 
gjæring eller unge, ikke ferdiggjærede viner, der et av nevnte 
produkter ikke har de nødvendige egenskaper for å framstille 
bordvin eller vin egnet til å gi bordvin, med produkter egnet til 
å gi slike viner eller med bordvin, skal ikke anses som bordvin 
eller vin egnet til å gi bordvin.

3. Ved sammenstikning, og med forbehold for bestemmelsene 
i følgende numre, skal bare produkter fra stammenstikning 
av bordviner med hverandre, eller fra sammenstikning av 
bordviner med viner egnet til å gi bordviner, anses som 
bordviner, forutsatt at de aktuelle viner egnet til å gi bordviner 
har en samlet naturlig alkoholstyrke i volumprosent på høyst 
17 vol %.

4. Med forbehold for artikkel 44 nr. 7 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 og artikkel 36 i denne forordning, kan 
sammenstikning av en vin egnet til å gi bordvin med

a) en bordvin, gi bordvin bare dersom prosessen utføres 
i vindyrkingssonen der vinen egnet til å gi bordvin er 
produsert,

b) en annen vin egnet til å gi bordvin, gi bordvin bare 
dersom

– den andre vinen egnet til å gi bordvin er produsert i 
samme vindyrkingssone, og

– prosessen utføres i samme vindyrkingssone.

5. Sammenstikning av druemost eller bordvin som har 
gjennomgått en ønologisk framstillingsmåte som nevnt i nr. 
1 bokstav n) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
med en druemost eller en vin som ikke har gjennomgått denne 
ønologiske framstillingsmåten, skal være forbudt.

Artikkel 36

Særlige regler for sammenstikning av hvitviner og 
rødviner i Spania

1. I henhold til artikkel 42 nr. 6 i forordning (EF) nr. 
1493/1999 tillates sammenstikning av en vin egnet til å gi en 
hvit bordvin, eller av en hvit bordvin med en vin egnet til å gi 
en rød bordvin eller med en rød bordvin på Spanias territorium 
inntil 31. juli 2005, forutsatt at det framstilte produktet har 
samme egenskaper som en rød bordvin.

2. Spanske røde bordviner og rosé bordviner som stammer 
fra sammenstikning som nevnt i nr. 1, kan ikke inngå i 
handel mellom de andre medlemsstatene eller eksporteres til 
tredjestater.
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3. Med hensyn til nr. 2 skal vedkommende organ utpekt av 
Spania garantere opprinnelsen til spanske røde bordviner og 
rosé bordviner ved å påføre et stempel i rubrikken forbeholdt 
offisielle merknader i dokumentet fastsatt i artikkel 70 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, etter angivelsen «vin som ikke 
er framstilt ved sammenstikning av hvitvin/rødvin».

KAPITTEL VI

TILSETTING AV ANDRE PRODUKTER

Artikkel 37

Tilsetting av destillat i sterkviner og i visse kvbd-
sterkviner

Egenskapene til vindestillater eller destillater av tørkede 
druer som kan tilsettes i sterkviner og i visse kvbd-sterkviner 
i henhold til avsnitt J nr. 2 bokstav a) i) annet strekpunkt 
i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999, er fastsatt i 
vedlegg XVII til denne forordning.

Artikkel 38

Tilsetting av andre produkter og bruk av druemoster ved 
framstilling av visse kvbd-sterkviner

1. Listen over kvbd-sterkviner som framstilles ved bruk av 
druemost eller en blanding av dette produktet og vin i henhold 
til avsnitt J nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
er fastsatt i vedlegg XVIII A til denne forordning.

2. Listen over kvbd-sterkviner som kan tilsettes produktene 
nevnt i avsnitt J nr. 2 bokstav b) i vedlegg V til forordning 
(EF) nr. 1493/1999, er fastsatt i vedlegg XVIII B til denne 
forordning.

Artikkel 39

Tilsetting av alkohol i perlende viner

I henhold til artikkel 42 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999 
kan tilsetting av alkohol i perlende viner ikke medføre en 
økning av den samlede alkoholstyrken i volumprosent i 
perlende viner på mer enn 0,5 vol %. Tilsetting av alkohol 
kan skje bare i form av etterfyllingsvæske for søtningsgrad 
og forutsatt at metoden er tillatt i henhold til gjeldende regler 
i produsentmedlemsstaten, og at Kommisjonen og de andre 
medlemsstatene har fått underretning om slike regler.

KAPITTEL VII

VISSE VILKÅR FOR ALDRING

Artikkel 40

Aldring av visse sterkviner

Aldring på vilkårene fastsatt i avsnitt J i nr. 6 bokstav c) i 
vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal være tillatt 
for kvbd-sterkvinen «Madeira».

AVDELING III

BRUK AV NyE ØNOLOGISKE 
FRAMSTILLINGSMÅTER I FORSØKSØyEMED

Artikkel 41

Alminnelige regler

1. Med hensyn til forsøkene nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstav 
f) i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan hver medlemsstat tillate 
bruk av visse ønologiske framstillings- og behandlingsmåter 
som ikke er fastsatt i forordning (EF) nr. 1493/1999 eller i 
denne forordning, i et tidsrom på høyst tre år, forutsatt at

– de aktuelle framstillings- og behandlingsmåtene oppfyller 
vilkårene fastsatt i artikkel 42 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1493/1999,

– mengdene som omfattes av framstillings- og 
behandlingsmåtene, ikke overstiger et samlet volum på 
50 000 hektoliter per år per forsøk,

– de framstilte produktene ikke sendes ut av den medlemsstat 
på hvis territorium forsøket er utført,

– den berørte medlemsstat underretter Kommisjonen og 
de andre medlemsstatene i begynnelsen av forsøket om 
vilkårene for hver tillatelse.

Et forsøk omfatter en eller flere prosesser utført innenfor 
rammen av et veldefinert forskningsprosjekt og beskrevet i én 
forsøksprotokoll.

2. Før utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 1 skal den berørte 
medlemsstat sende en melding til Kommisjonen om det tillatte 
forsøket. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene 
om resultatet av forsøket. Den berørte medlemsstat kan 
eventuelt, avhengig av resultatet, søke Kommisjonen om 
tillatelse til å fortsette forsøket, eventuelt med et større volum 
enn i det første forsøket, for et nytt tidsrom på høyst tre år. 
Medlemsstaten skal framlegge egnede dokumenter til støtte for 
søknaden.
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3. Kommisjonen, som treffer sin beslutning etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75 i forordning (EF) nr. 
1493/1999, skal treffe en beslutning om søknaden nevnt i nr. 2. 
Kommisjonen kan samtidig beslutte at forsøket kan fortsette i 
andre medlemsstater på samme vilkår.

4. Etter å ha samlet alle opplysninger om det aktuelle 
forsøket, skal Kommisjonen, dersom det er aktuelt, framlegge 
for Rådet et forslag om en endelig tillatelse for den ønologiske 
framstillings- eller behandlingsmåten som inngikk i forsøket, 
ved utgangen av tidsrommet nevnt i nr. 1 eller 2.

AVDELING IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 42

Viner produsert før 1. august 2000

Viner produsert før 1. august 2000 kan tilbys eller leveres 
til direkte konsum etter denne dato, forutsatt at de oppfyller 
gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler før denne 
dato.

Artikkel 43

Vilkår for destillasjon, omsetning og bruk av produkter 
som ikke er i samsvar med forordning (EF) nr. 1493/1999 

eller med denne forordning

1. Produkter som i henhold til artikkel 45 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 ikke kan tilbys eller leveres til direkte 
konsum, skal destrueres. Medlemsstatene kan imidlertid 
tillate at visse produkter som de bestemmer egenskapene til, 
kan brukes av destillasjonsforetak, eddikfabrikker eller til 
industriformål.

2. Disse produktene kan ikke oppbevares av en produsent 
eller en forhandler uten rettmessig grunn, og de kan omsettes 
bare til destillasjonsforetak, eddikfabrikker, virksomheter som 
bruker dem til industriformål eller industriprodukter, eller 
avfallsanlegg.

3. Medlemsstatene kan få tilsatt denatureringsmidler 
eller indikatorer i vinene i ovennevnte nummer for å lette 
identifiseringen av dem. Når det er berettiget, kan de i 
tillegg forby bruk som fastsatt i første nummer og iverksette 
destruering av produktene.

Artikkel 44

Oppheving

1. Forordning (EØF) nr. 1618/70, (EØF) nr. 1972/78, (EØF) 
nr. 2394/84, (EØF) nr. 305/86, (EØF) nr. 1888/86, (EØF) 
nr. 2094/86, (EØF) nr. 2202/89, (EØF) nr. 2240/89, (EØF) 
nr. 3220/90, (EØF) nr. 586/93, (EF) nr. 3111/93 og (EF) nr. 
1128/96 oppheves.

2. Forordning (EØF) nr. 2676/90 får anvendelse på 
produkter som hører under forordning (EF) nr. 1493/1999. 
Bestemmelsene fastsatt i kapittel 1 nr. 5, kapittel 3 nr. 5, 
kapittel 5 nr. 3.2, kapittel 12 nr. 3, kapittel 16 nr. 3, kapittel 
18 nr. 3, kapittel 23 nr. 3, kapittel 25 nr. 2.3, kapittel 26 nr. 3, 
kapittel 27 nr. 3, kapittel 30 nr. 3, kapittel 37 nr. 3 og kapittel 40 
nr. 1.4 i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 oppheves 
fra 1. august 2001.

Artikkel 45

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

Den får anvendelse fra 1. august 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 24. juli 2000.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_______
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VEDLEGG I

Liste over vinstokksorter som gir druer som kan brukes til framstilling av produktene nevnt i denne bestemmelse, 
som unntak fra artikkel 42 nr. 5 i forordning (EF) nr 1493/1999

(Artikkel 2 i denne forordning)

(p.m.)

____________

VEDLEGG II

År da produkter fra vindyrkingssone A og B som ikke har den minste naturlige alkoholstyrke i volumprosent som 
fastsatt i forordning (EF) nr. 1493/1999, kan brukes til produksjon av musserende viner, kullsyreimpregnerte 

musserende viner og kullsyreimpregnerte perlende viner

(Artikkel 3 i denne forordning)

(p.m.)

_____________
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VEDLEGG III

A. Liste over vinstokksorter som gir druer som kan brukes som bestanddeler i vinblandingen til musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type og musserende kvbd av aromatisk type

(Artikkel 4 i denne forordning)

Aleatico N

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Clairette B

Colombard B

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

Γλυκααρύτα (Glykerythra)

Huxelrebe

Macabeu B

Alle malvasia-sorter

Mauzac, hvit og rosé

Monica N

Μοσχοοεσσλααρο (Moshofilero)

Müller-Thurgau B

Alle muskatell-sorter

Parellada B

Perle B

Picpoul B

Poulsard

Prosecco

Ροαεσστης (Roditis)



25.6.2009 Nr. 34/777EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Scheurebe

Torbato

B.   Unntak nevnt i avsnitt I nr. 3 bokstav a) i vedlegg V og avsnitt K nr. 10 bokstav a) i vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 med hensyn til bestanddeler i vinblandingen til musserende kvalitetsviner av aromatisk type 

og musserende kvbd av aromatisk type

Som unntak fra avsnitt K nr. 10 bokstav a) i vedlegg VI kan en musserende kvbd av aromatisk type framstilles ved 
å bruke som bestanddeler i vinblandingen viner fra druer av vinstokksorten «Prosecco» som er høstet i bestemte 
dyrkingsområder med opprinnelsesbetegnelsen Conegliano-Valdobbiadene og Montello e Colli Asolani.

____________
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VEDLEGG IV

Grenseverdier for bruk av visse stoffer

(Artikkel 5 i denne forordning)

Grenseverdiene for bruk av stoffene nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999  
i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg, er som følger:

Stoffer

Bruk til friske druer, druemost, druemost i 
gjæring, druemost i gjæring av rosindruer, 
konsentrert druemost og ung, ikke 

ferdiggjæret vin

Bruk til druemost i gjæring beregnet på 
direkte konsum i ubearbeidet stand, vin 
egnet til å gi bordvin, bordvin, musserende 
vin, kullsyreimpregnert musserende vin, 
perlende vin, kullsyreimpregnert perlende 

vin, sterkvin og kvbd

Preparater av gjærskorpe 40 g/hl 40 g/hl

Karbondioksid Høyeste innhold i behandlet vin: 2 
g/l

L-askorbinsyre(1) 150 mg/l

Sitronsyre(2) Sluttinnhold i behandlet vin: 1 g/l

Metavinsyre 100 mg/l

Kobbersulfat 1 g/hl, forutsatt at kobberinnholdet 
i det behandlede produktet ikke 
overstiger 1 mg/l

Trekull til ønologisk bruk 100 g tørrstoff per hl 100 g tørrstoff per hl

Næringssalter: diammoniumfosfat 
eller ammoniumsulfat

0,3 g/l (uttrykt i salt)(2) 0,3 g/l (uttrykt i salt) til framstilling 
av musserende vin

Ammoniumsulfitt eller 
ammoniumbisulfitt

0,2 g/l (uttrykt i salt)(2)

Vekstfremmende stoffer: tiamin i 
form av tiaminhydroklorid

0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) 0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) til 
framstilling av musserende vin

Polyvinylpolypyrrolidon 80 g/hl 80 g/hl

Kalsiumtartrat 200 g/hl

Kalsiumfytat 8 g/hl

(1) Renhetskriteriene for dette produktet er som nevnt i kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 om fastsettelse av 
spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (EFT L 339 av 30.12.1996, s. 
1), endret ved direktiv 98/86/EF (EFT L 334 av 9.12.1998, s. 1).

(2) Disse produktene kan også brukes sammen opptil en samlet grense på 0,3 g/l, uten at grensen på 0,2 g/l ovenfor berøres.
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VEDLEGG V

Krav til og renhetskriterier for polyvinylpolypyrrolidon

(Artikkel 6 i denne forordning)

Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP), hvis bruk er fastsatt i nr. 1 bokstav p) og nr. 3 bokstav y) i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 1493/1999, er et statisk kryssbundet polymer av [1-(2-oxo-1-pyrrolidinetylen).

Det framstilles ved polymerisering av N-vinyl-2-pyrrolidon ved tilstedeværelse av en katalysator, som kan være enten 
natriumhydroksid eller N,N’-divinylimidazolidon.

EGENSKAPER

Lett pulver, hvitt eller kremfarget.

Uløselig i vann og organiske løsemidler.

Uløselig i sterke mineralsyrer og alkaliske stoffer.

FORSØK

1. TAP VED TØRKING

Mindre enn 5 % under følgende vilkår:

Plasser 2 g PVPP i en silisiumkapsel med diameter 70 mm; tørk i ovn ved 100-105 °C i seks timer. Avkjøl i 
eksikator og vei.

Merknad:

Grensene fastsatt nedenfor gjelder for tørrstoff.

2. ASKE

Askens vekt er mindre enn 0,5 % under følgende vilkår:

Forask restene fra forsøk 1 gradvis uten å overstige 500-550 °C, og vei dette.

3. ARSENIKK

Mindre enn to deler per million under følgende vilkår:

Tillaging av prøve:

Plasser 0,5 g PVPP i en rundbundet kolbe av borsilikatglass, plassert med halsen skrått på en plate med hull i 
midten. Tilsett 5 ml ren svovelsyre (PA-kvalitet) og 10 ml ren salpetersyre (PA-kvalitet) og varm blandingen 
gradvis opp. Tilsett en liten mengde salpetersyre når blandingen begynner å bli brun og fortsett oppvarmingen. 
Gjenta på samme måte til væsken er fargeløs og kolben er fylt med hvit SO3-røyk. Avkjøl, tilsett 10 ml vann og 
varm opp til det dannes hvit røyk for å fjerne nitrøse gasser. Gjenta operasjonen for andre gang. Etter tredje gang 
kokes blandingen opp i noen sekunder, avkjøles og fortynnes med vann til 40 ml.
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Reagenser (PA-kvalitet)

1. Konsentrert arsenikkløsning (100 mg arsenikk per liter)

Vei opp nøyaktig 0,132 g arsenanhydrid som er forhåndstørket ved 100 °C, og hell stoffet i en erlenmeyerkolbe 
på 500 ml. Tilsett 3 ml natriumhydroksid og 20 ml vann. Rist til det er oppløst. Nøytraliser arsenløsningen med 
15 ml svovelsyre fortynnet til 10 % (m/m) og tilsett mettet bromvann (PA-kvalitet) til den gule fargen av fritt 
brom er stabil (teoretisk 7 ml). Bring til kokepunktet for å fjerne overskuddet av brom, hell over i en målekolbe 
på 1 000 ml og fyll opp til streken med destillert vann.

2. Fortynnet arsenikkløsning (1 mg arsenikk per liter)

Bland:

Konsentrert arsenikkløsning (100 mg per liter) 10 ml

Fyll opp med destillert vann til 1 000 ml

1 ml av denne løsningen inneholder 0,001 mg arsenikk.

3. Blyacetatbomull

Dypp renset bomull i 5 % (v/v) blyacetatløsning tilsatt 1 % eddiksyre. La bomullen dryppe av og lufttørke. 
Oppbevar i en godt forseglet flaske.

4. Renset bomull tørket i ovn ved 100 °C

Oppbevar i en godt forseglet flaske.

5. Papir med kvikksølvbromid

Plasser en alkoholløsning med 5 % kvikksølvbromid i en rektangulær beholder. Dypp 80 g/m2 hvitt filterpapir 
som er klippet i biter på 15 × 22 cm og brettet i to, i løsningen. La papiret dryppe av og tørke over en ikke-
metallisk tråd på et mørkt sted. Klipp av papiret 1 cm fra bretten og 1 cm fra den nedre kanten. Klipp papiret 
i firkanter på 15 × 15 mm. Oppbevar i en godt forseglet flaske dekket med svart papir.

6. Tinnkloridløsning

Behandle 20 g kaldt, rent tinn i kornform (PA-kvalitet) med 100 ml ren saltsyre med d = 1,19. Oppbevar 
sammen med metallisk tinn i en lufttett flaske med ventilpropp.

7. Kaliumjodidløsning

Kaliumklorid 10 g

Fyll opp med vann til 100 ml

8. Salpetersyre til bestemmelse av arsenikk (PA-kvalitet)

Syre med densitet 1,38 ved 20 °C, som inneholder 61,5-65,6 % salpetersyre (HNO3). Den må ikke etterlate 
faste rester på mer enn 0,0001 %. Den må ikke inneholde bly som kan påvises med ditison, eller mer enn 
1 milliondel klorioner, 2 milliondeler svovelioner, 2 milliondeler ortofosforioner eller 1 hundremilliondel 
arsenikk.
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9. Svovelsyre til bestemmelse av arsenikk (PA-kvalitet)

Syre med densitet 1,831-1,835 ved 20 °C, som inneholder minst 95 % svovelsyre (H2SO4). Den må ikke 
etterlate faste rester på mer enn 0,0005 %. Den må ikke inneholde mer enn 2 milliondeler tungmetaller, 1 
milliondel jern, 1 milliondel klorioner, 1 milliondel salpeterioner, 5 milliondeler ammoniumioner eller 2 
hundremilliondeler arsenikk.

10. 20 % (v/v) fortynnet svovelsyreløsning (36 g H2SO4 per 100 ml)

Bland:

Svovelsyre (PA-kvalitet) 200 ml

Fyll opp med destillert vann til 1 000 ml

11. Platinert sink, ren arsenfri sink i korn- eller sylinderform

Platiner sinken ved å plassere den i en sylinderformet kolbe og dekke den med 1/20 000 platinakloridløsning. 
Vask sinken med destillert vann etter to timers kontakt og la den dryppe av på et flerlags trekkpapir. Tørk og 
plasser i en tørr kolbe.

Kontroller at 5 g av sinken plassert i apparatet beskrevet nedenfor, sammen med 4,5 g ren svovelsyre fortynnet 
med vann til 40 ml og tilsatt to dråper tinnklorid og 5 ml 10 % kaliumjodidløsning, ikke etterlater noen flekk etter 
minst to timer på papir med kvikksølvbromid. Kontroller også at 1 g arsen brukt som angitt nedenfor, etterlater 
en tydelig flekk.

Beskrivelse av apparatet

Bruk en forseglet kolbe på 90-100 ml med glasspropp og utstyrt med et 90 mm langt glassrør med innvendig 
diameter 6 mm. Den nederste delen av røret er spisst og utstyrt med et sidehull (mot medriving) Den øverste kanten 
har en plan, slipt flate, vinkelrett på røraksen. Et annet glassrør med lengde 30 mm og samme innvendige diameter 
og med en tilsvarende plan overkant med slipt flate kan tilkoples førstnevnte rør og festes med to skruefjærer eller 
to gummiremmer.

Framgangsmåte

Plasser en propp av tørr, renset bomull ved A i utløpsrøret og deretter en propp av blyacetatbomull.

Plasser en firkant av papir med kvikksølvbromid mellom de to delene av utløpsrøret ved B og sett de to rørdelene 
sammen.

Hell 40 ml svovelvæske, to dråper tinnkloridløsning II og 5 ml kaliumjodidløsning i kolben. Vent i 15 minutter. 
Tilsett 5 g platinert sink og kork kolben umiddelbart ved hjelp av røret som er klargjort på forhånd. 

La utslippet fortsette til det ikke er mer igjen (minst to timer). Demonter apparatet og la papiret med kvikksølvbromid 
ligge i 10 ml kaliumjodidløsning i en halv time og rist av og til. Skyll grundig og la det tørke.

Den brune eller gule flekken skal være usynlig eller svakere enn den som framkommer ved en parallellprøve med 
1 ml arsenløsning à 1 µg per ml, tilsatt 4,5 ml ren svovelsyre og fortynnet til 40 ml med vann og deretter tilsatt to 
dråper tinnklorid og 5 ml 10 % kaliumjodidløsning.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/782 25.6.2009

4. TUNGMETALLER

Uttrykt som bly, mindre enn 20 ppm under følgende vilkår:

Oppløs asken etter veiing i 1 ml ren saltsyre og 10 ml destillert vann. Varm opp for å framskynde oppløsningen. 
Fyll opp til 20 ml med destillert vann. 1 ml av denne løsningen inneholder mineralstoffene fra 0,10 g PVPP.

Hell 10 ml av denne askeløsningen i et 160 × 16 mm reagensglass med 2 ml 4 % ren natriumfluoridløsning, 0,5 ml 
rent ammonium, 3 ml vann, 0,5 ml ren eddiksyre og 2 ml mettet vandig hydrogensulfidløsning.

Det må ikke dannes bunnfall. Dersom brunfarging oppstår, skal den være svakere enn brunfargingen i 
referanseløsningen, som tillages slik:

Hell 2 ml av en løsning som inneholder 0,01 g bly (Pb) per liter (10 mg/l), 15 ml vann, 0,5 ml 4 % natriumfluorid 
(m/v), 0,5 ml ren eddiksyre og 2 ml mettet vandig hydrogensulfidløsning i et 160 × 16 mm reagensglass. 
Reagensglasset inneholder 20 µg bly.

Merknad:

Ved denne konsentrasjonen utfelles blysulfid bare i eddiksurt miljø. En slik utfelling er mulig med bare 0,05 ml 
saltsyre per 15 ml, men denne konsentrasjonen er for vanskelig å håndtere nøyaktig i praksis.

Ved å erstatte 0,05 ml eddiksyre med 0,5 ml saltsyre ville det utfelles bare kobber, kvikksølv osv.

Eventuell forekomst av jern, vanligvis som jern(III), oksiderer hydrogensulfid ved å utfelle svovel som dekker 
den kolloidale utfellingen av blysulfid. Kompleksbundet med 0,5 ml natriumfluorid oksiderer jern hydrogensulfid 
langsommere.

Denne mengden er tilstrekkelig til å kompleksbinde 1 mg jern (III). Dersom jerninnholdet er høyere, økes mengden 
natriumfluorid.

Produkter som inneholder kalsium, skal filtreres etter at fluorid er tilsatt.

5. SAMLET NITROGENINNHOLD

Mellom 11 og 12,8 % under følgende vilkår:

Apparat

A. Apparatet består av:

1) En 1 l kokekolbe A av borsilikatglass med påfyllingstrakt med kran. Den kan varmes opp på gassflamme 
eller elektrisk brenner.

2) Et forlengelsesrør C til oppsamling av væsken som skilles ut fra absorpsjonsflasken B.

3) En 500 ml absorpsjonsflaske B med skrå hals. Inngangsrøret skal gå ned til den nederste delen av 
kolben. Utgangsrøret har en kule som skal hindre medriving, og som utgjør den øverste delen av 
absorpsjonsflasken. En trakt E med kran muliggjør innføring av væsken som skal behandles, samt den 
basiske løsningen.

4) Et 30-40 cm langt loddrett kondensrør med en kule med smal hals i enden.

5) En 250 ml erlenmeyerkolbe til oppsamling av destillatet.
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B. En 300 ml eggformet mineraliseringskolbe med lang hals.

 Nødvendige stoffer:

 Ren svovelsyre

 Mineraliseringskatalysator

 30 % natriumhydroksid (m/m)

 40 % ren borsyreløsning (m/v)

 0,1 N saltsyreløsning

 Blandet indikator av bromkresolgrønt og metylrødt

Kokekolben må være fylt med vann som er gjort surt med 0,1 % svovelsyre. Væsken bør før hver analyse kokes 
med åpen lufteventil P for å fjerne CO2.

Framgangsmåte

Vei opp nøyaktig 0,20 g PVPP og hell i mineraliseringskolben. Tilsett 2 g mineraliseringskatalysator og 15 ml ren 
svovelsyre.

Varm opp over åpen flamme mens kolbehalsen holdes skrått helt til løsningen er fargeløs og innsiden av kolben 
er fri for karboniserte stoffer.

Fortynn med 50 ml vann etter kjøling og fortsett kjølingen. Hell væsken i absorpsjonsflaske B ved hjelp av trakten 
E. Tilsett deretter 40-50 ml 30 % natriumhydroksid for å oppnå en øyeblikkelig basisk reaksjon og dampdestiller 
ammoniakken som dannes, over 5 ml borsyreløsning som på forhånd er plassert i den koniske mottakerkolben 
sammen med 10 ml vann og med spissen av røret under væskeoverflaten. Tilsett 1-2 dråper blandet indikator og 
samle opp 70-100 ml destillat.

Titrer destillatet med 0,1 N saltsyreløsning til indikatoren slår om til rosa-fiolett.

1 ml 0,1 N saltsyreløsning tilsvarer 1,4 mg nitrogen.

Apparat til vanndampdestillering av ammoniakk

(etter Parnas og Wagner)

Kranene P og E kan erstattes med en plastforbindelse med Mohr-klemme.

6. LØSELIGHET I VANDIG MILJØ

Mindre enn 0,5 % under følgende vilkår:

Hell 10 g PVPP i en 200 ml kolbe som inneholder 100 ml destillert vann. Rist og la stå i 24 timer. Filtrer på en 
filterflate med porøsitet 2,5 µ og deretter på en filterflate med porøsitet 0,8 µ. Resten etter fordamping av filtratet 
til tørrhet i vannbad, skal være mindre enn 50 mg.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/784 25.6.2009

7. LØSELIGHET I SURT OG ALKOHOLHOLDIG MILJØ

 Mindre enn 1 % under følgende vilkår:

 Hell 1 g PVPP i en kolbe som inneholder 500 ml av følgende blanding:

Eddiksyre 3 g

Etanol 10 ml

Fyll opp med destillert vann til 100 ml

La stå i 24 timer. Filtrer på en filterflate med porøsitet 2,5 µ og deretter på en filterflate med porøsitet 0,8 µ. 
Konsentrer filtratet i vannbad. Avslutt fordampingen i vannbad i en tarert kvartsdigel med diameter 70 mm. Resten 
etter fordamping til tørrhet skal veie mindre enn 10 mg når det tas hensyn til en eventuell rest etter fordampingen 
av 500 ml av eddiksyreetanolblandingen.

8. VIRKNING AV PVPP I FORHOLD TIL ABSORPSJON AV FENOLDERIVATER

 Den aktiviteten som bestemmes under følgende vilkår, skal være minst 30 %.

A. Reagenser

1) 0,1 N natriumhydroksidløsning

2) 0,1 N saltsyreløsning

 (13,81 g salisylsyre oppløses i 500 ml metanol og fortynnes i 1 l vann).

B. Framgangsmåte

1) Vei 2-3 g PVPP i en 250 ml erlenmeyerkolbe og noter vekten W med en nøyaktighet på 0,001 g.

2) Beregn tørrstoffinholdet i prøven og noter innholdet i prosent P med en nøyaktighet på én desimal.

3) Tilsett 0,1 N salisylsyreløsning etter følgende formel:

 43 × W × P = antall ml som skal tilsettes.

4) Lukk kolben og rist i 5 minutter.

5) Hell blandingen oppvarmet til 25 °C i en Büchner-trakt med filter forbundet med en 250 ml kolbe. Sett 
vakuum på til det oppnås nok filtrat til å ta ut en 50 ml prøve (filtratet skal være klart).

6) Overfør 50 ml filtrat med pipette til en 250 ml erlenmeyerkolbe.

7) Bestem nøytraliseringspunktet med 0,1 N natriumløsning og fenolftalein og noter volumet Vs.

8) Titrer på samme måte 50 ml salisylsyreløsning (kontrollprøve) og noter volumet Vb.

C. Beregning

 % aktivitet = 100×
−

b

sb

V
VV

Merknad:

Alle grenseverdier fastsatt i nr. 2-8 gjelder tørrstoffet.
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9. FRITT N-VINYLPYRROLIDON – MÅ IKKE OVERSTIGE 0,1 %

 Framgangsmåte

 4,0 g prøve oppslemmes i 30 ml vann, ristes i 15 minutter og helles gjennom et filter av sintret glass på 9-15 µm 
(type G4) og opp i en 250 ml erlenmeyerkolbe. Vask resten med 100 ml vann, tilsett 500 mg natriumacetat i de 
samlede filtratene og tilsett 0,1 N jod til jodfargen er stabil. Tilsett ytterligere 3,0 ml 0,1 N jod, la blandingen 
stå i 10 minutter og titrer overskytende jod med 0,1 N natriumtiosulfat. Tilsett 3 ml stivelse (analysestoff) inntil 
blandingen begynner å skifte farge. Lag en blindprøve. Jodforbruket overstiger ikke 0,72 ml, som tilsvarer høyst 
0,1 % vinylpyrrolidon.

10. FRITT N,N’-DIVINYLIMIDAZOLIDON – MÅ IKKE OVERSTIGE 2 MG/KG

 Prinsipp

 Bestemmelse ved hjelp av gasskromatografi på kapillærkolonne av fritt N,N’-divinylimidazolidon ekstrahert fra 
uløselig PVPP til et løsemiddel (aceton).

 Intern standardløsning

 Løs opp 100 mg heptansyrenitril (ønantsyrenitril) som er veid med 0,1 mg nøyaktighet, i 500 ml aceton.

 Tillaging av prøven

 Vei 2-2,5 g polymer med 0,2 mg nøyaktighet i en 50 ml erlenmeyerkolbe. Tilsett med pipette 5 ml intern 
standardløsning og deretter 20 ml aceton. Rist blandingen i 4 timer og la den hvile og stabilisere seg i minst 15 
timer. Analyser supernatanten ved gasskromatografi.

 Kalibreringsløsning

 Vei 25 mg N,N’-divinylimidazolidon med 0,2 mg nøyaktighet, hell løsningen i en kolbe og fyll opp til 100 ml med 
aceton. Overfør 2 ml av denne løsningen med pipette til en annen 50 ml målekolbe og fyll opp til 50 ml med aceton. 
Overfør 2 ml av denne løsningen til en annen kolbe, tilsett 5 ml av den interne kalibreringsløsningen (se over) og 
fyll opp til 25 ml med aceton.

 Vilkår for gasskromatografi

– Kolonne DB-Wax» (smeltet silisium) kapillær (kryssbundet Carbowax – 20 M), 
lengde 30 m, innvendig diameter 0,25 mm, filmtykkelse 0,5 µm

– Programmert kolonnetemperatur 140 °C-240 °C, 4 °C per minutt

– Injektor Splittinjektor, 220 °C
Splittutstrømming 30 ml/minutt

– Detektor Termoelektronisk detektor (optimert etter produsentens anvisning) 250 °C

– Bæregass Helium, 1 bar (overtrykk)

– Injisert mengde 1 µl av prøveløsningens supernatant eller kalibreringsløsningen

Framgangsmåte

 Pålitelig bestemmelse av kalibreringsfaktoren for de særskilte analysevilkårene ved hjelp av gjentatte injeksjoner 
av kalibreringsløsningen. Analyser prøven. Innholdet av N,N’-divinylimidazolidon i uløselig PVPP skal ikke 
overstige 0,1 %.
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Beregning av kalibreringsfaktoren

DSt

StD

AW
AW

⋅
⋅

=f

WD = anvendt mengde N,N’-divinylimidazolidon (mg)

WSt = mengde intern standard (mg)

ASt = toppareal for intern standard

AD = toppareal for N,N’-divinylimidazolidon

Beregning av innholdet av N,N’-divinylimidazolidon

mg/kg)(
1000

sSt

StD
D WA

WAf
C

⋅
⋅⋅⋅

=

CD = konsentrasjon av N,N’-divinylimidazolidon

f = kalibreringsfaktor

AD = toppareal for N,N’-divinylimidazolidon

WSt = mengde intern standard tilsatt prøven (mg)

ASt = toppareal for intern standard

Ws = anvendt prøvemengde (g).

___________________
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VEDLEGG VI

Krav til kalsiumtartrat

(Artikkel 7 i denne forordning)

BRUKSOMRÅDE

Kalsiumtartrat tilsettes vin som teknisk hjelpstoff for å fremme utfellingen av tartratet og bidra til vinsteinstabilisering 
av vinen ved å minske sluttkonsentrasjonen av kaliumhydrogentartrat og kalsiumtartrat.

KRAV

– Høyeste tillatte dose er fastsatt i vedlegg IV til denne forordning

– Ved tilsetting av kalsiumtartrat må det røres om i vinen og den må avkjøles, og deretter skal de krystallene som er 
dannet, fjernes ved fysiske prosesser.

______________
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VEDLEGG VII

Krav til betaglukanase

(Artikkel 10 i denne forordning)

1. Internasjonal kode for betaglukanaser: E.C. 3-2-1-58

2. Betaglukanhydrolase (bryter ned glukan i Botrytis cinerea)

3. Opprinnelse: Trichoderma harzianum

4. Bruksområde: nedbryting av betaglukaner i vin, særlig i vin framstilt av druer med edelråte

5. Høyeste tillatte dose: 3 g enzymløsning som inneholder 25 % løst organisk materiale (TOS) per  
hektoliter

6. Krav til kjemisk og mikrobiologisk renhet:

Tap ved tørking Under 10 %

Tungmetaller Under 30 ppm

Pb Under 10 ppm

As Under 3 ppm

Koliformer i alt Ingen

Escherichia coli Ingen i 25 g prøve

Salmonella spp Ingen i 25 g prøve

Aerobe bakterier i alt Under 5 × 104 bakterier/g
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VEDLEGG VIII

Melkebakterier

(Artikkel 11 i denne forordning)

KRAV

Melkebakterier, hvis bruk er fastsatt i nr. 1 bokstav q) og nr. 3 bokstav z) i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 
1493/1999, må tilhøre slekten Leuconostoc, Lactobacillus og/eller Pediococcus. De må kunne omdanne eplesyren 
i most eller vin til melkesyre uten å påvirke smaken. De må ha vært isolert fra druer, druemost, vin eller produkter 
som er framstilt av druer. Slekts- og artsnavnet samt henvisning til stammen må framgå av etiketten, sammen med 
opprinnelsen og den som har valgt ut stammen.

Genmanipulering av melkebakterier krever forhåndstillatelse.

FORM

Melkebakteriene brukes enten i flytende eller i fryst form eller i form av pulver som er framstilt ved frysetørking, 
som renkultur eller som sammensatt kultur.

IMMOBILISERTE BAKTERIER

Bærestoffet til framstilling av immobiliserte melkebakterier må være inert og tillatt å bruke ved vinframstilling.

KONTROLL

Kjemisk kontroll:

Samme krav til de undersøkte stoffene som til andre ønologiske blandinger, særlig tungmetaller.

Mikrobiologisk kontroll:

– innholdet av utviklingsdyktige melkebakterier skal være 108/g eller 107/ml eller mer,

– innholdet av melkebakterier av en annen art enn ovennevnte stamme(r), skal være mindre enn 0,01 % av det 
samlede antall utviklingsdyktige melkebakterier,

– innholdet av aerobe bakterier skal være mindre enn 103 per gram pulver eller per milliliter,

– det samlede innholdet av gjær skal være mindre enn 103 per gram pulver eller per milliliter,

– innholdet av mugg skal være mindre enn 103 per gram pulver eller per milliliter.

TILSETNINGSSTOFFER

Tilsetningsstoffer som benyttes ved klargjøring av melkebakteriekultur eller ved reaktivering av melkebakterier, skal 
være stoffer som det er tillatt å bruke i næringsmidler, og de skal være angitt på etiketten.
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PRODUKSJONSDATO

Utleveringsdato fra produksjonsstedet skal være angitt på etiketten.

BRUK

Produsenten skal gi opplysninger om bruken eller reaktiveringsmetoden.

KONSERVERING

Lagringsvilkårene skal framgå tydelig av etiketten.

ANALYSEMETODER

– Melkebakterier: medium A (1), B (2) eller C (3) med den framgangsmåten for stammen som er angitt av 
produsenten,

– Aerobe bakterier: Bacto-Agar-medium,

– Gjær: Malt-Wickerham-medium,

– Mugg: Malt-Wickerham-medium eller Czapeck-medium.

 Medium A

 Gjærekstrakt 5 g 

 Kjøttekstrakt 10 g

 Tryptisk pepton 15 g

 Natriumacetat 5 g

 Ammoniumsitrat 2 g

 Tween 80 1 g

 MnSO4 0,050 g

 MgSO4 0,200 g

 Glukose 20 g

 Vann, opp til 1 000 ml

 pH 5,4

 Medium B 

 Tomatjuice 250 ml

 Difco gjærekstrakt 5 g

 Pepton 5 g

 L-eplesyre 3 g

 Tween 80 1 dråpe

 MnSO4 0,050 g

 MgSO4 0,200 g

 Vann, opp til 1 000 ml

 pH 4,8
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 Medium C

 Glukose 5 g

 Difco trypton 2 g

 Difco pepton 5 g

 Leverekstrakt 1 g

 Tween 80 0,05 g

 Tomatjuice, fortynnet 4,2 ganger, filtrert på Whatman nr. 1 1 000 ml

 pH 5,5

___________________
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VEDLEGG IX

Bestemmelse av tap av organisk materiale fra ionebytterharpiks

(Artikkel 12 i denne forordning)

1. FORMÅL OG BRUKSOMRÅDE

 Bestemmelse av tap av organisk materiale fra ionebytterharpiks.

2. DEFINISJON

 Tap av organisk materiale fra ionebytterharpiks. Tap av organisk materiale bestemmes ved hjelp av metoden 
beskrevet nedenfor.

3. PRINSIPP

 Ekstraksjonsmidler helles gjennom harpikser som er klargjort for dette formål, og vekten av det organiske 
materialet som er trukket ut, bestemmes gravimetrisk.

4. REAGENSER

 Alle reagenser skal være av analysekvalitet.

 Ekstraksjonsmidler:

4.1 Destillert vann eller avionisert vann av tilsvarende renhet.

4.2 Etanol, 15 % v/v. Tillages ved å blande 15 volumdeler absolutt etanol med 85 volumdeler vann (4.1).

4.3 Eddiksyre, 5 % m/m. Tillages ved å blande 5 vektdeler iseddik med 95 vektdeler vann (4.1).

5. APPARAT

5.1 Kromatografiske ionebytterkolonner.

5.2 Målesylindre med en kapasitet på 2 l.

5.3 Inndampingsskåler som tåler oppvarming til 850 °C i en muffelovn.

5.4 Tørkeovn, termostatregulert til 105 ± 2 °C.

5.5 Muffelovn, termostatregulert til 850 ± 25 °C.

5.6 Analysevekt med en nøyaktighet på 0,1 mg.

5.7 Fordamper, varmeplate eller infrarød fordamper.

6. FRAMGANGSMÅTE

6.1 Tilsett 50 ml av ionebytterharpiksen som skal kontrolleres, og som på forhånd er vasket og behandlet i samsvar 
med produsentens krav til harpikser beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, i hver av de tre 
kromatografiske ionebytterkolonnene (5.1).
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6.2 Ved anionebytterharpiks: Hell de tre ekstraksjonsmidlene (4.1, 4.2 og 4.3) gjennom hver sin klargjorte kolonne 
(6.1) med en strømningshastighet på 350-450 milliliter per time. Den første literen eluat fra alle tre kolonnene 
kasseres, og de neste to litrene samles i målesylindrene (5.2). Ved kationiske harpikser: Hell bare de to 
løsemidlene 4.1 og 4.2 gjennom de klargjorte kolonnene.

6.3 De tre eluatene fordampes over en varmeplate eller infrarød fordamper (5.7) i hver sin inndampingsskål (5.3) 
som på forhånd er rengjort og veid (m0). Plasser skålene i en ovn (5.4) og tørk til konstant vekt (m1).

6.4 Når den konstante vekten (6.3) er registrert, plasseres inndampingsskålen i muffelovnen (5.5), og innholdet 
brennes til aske til konstant vekt (m2).

6.5 Beregn det organiske materialet (7.1) som er trukket ut. Dersom resultatet er over 1 mg/l, utføres en blindprøve 
på reagensene, og vekten av det organiske materialet som er trukket ut, beregnes på nytt.

 Blindprøven utføres ved å gjenta nr. 6.3 og 6.4, men med to liter ekstraksjonsmiddel, for å finne vekten m3 og 
m4 i henholdsvis nr. 6.3 og 6.4.

7. ANGIVELSE AV RESULTATER

7.1 Formel og beregning av resultater

 Vekten av det organiske materialet som er trukket ut fra ionebytterharpiksen, uttrykt i milligram per liter, finnes 
ved hjelp av formelen

500 (m1 – m2)

der m1 og m2 er uttrykt i gram.

Den korrigerte vekten av det organiske materialet som er trukket ut fra ionebytterharpiksen, uttrykt i milligram per 
liter, finnes ved hjelp av formelen

500 (m1 – m2 – m3 + m4)

 der m1, m2, m3 og m4 er uttrykt i gram.

7.2 Forskjellen mellom resultatene av to bestemmelser som utføres samtidig, må ikke overstige 0,2 milligram per 
liter.

______________
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VEDLEGG X

Krav til behandling med elektrodialyse

(Artikkel 15 i denne forordning)

Formålet med denne behandlingen er å oppnå vinsteinstabilisering av vinen med hensyn til kaliumhydrogentartrat og 
kalsiumtartrat (og andre kalsiumsalter) ved at overskytende ioner i vinen trekkes ut ved hjelp av et elektrisk felt og 
membraner som er gjennomtrengelige enten for anioner eller for kationer.

1. KRAV TIL MEMBRANENE

1.1 Membranene plasseres vekselvis i et system av typen «filterpresse» eller i ethvert annet egnet system med 
atskilte rom for behandling (vin) og for anriking (spillvann).

1.2 Membranene som er gjennomtrengelige for kationer, skal være slik utformet at de trekker ut bare kationer, 
særlig K+ og Ca++.

1.3 Membranene som er gjennomtrengelige for anioner, skal være slik utformet at de trekker ut bare anioner, 
særlig vinsyreanioner.

1.4 Membranene skal ikke føre til store endringer i vinens fysisk-kjemiske sammensetning og smakskarakter. De 
skal oppfylle følgende vilkår:

– de skal i samsvar med god framstillingspraksis være framstilt av stoffer som er godkjent til produksjon 
av plastmaterialer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler som er oppført i vedlegg II til 
kommisjonsdirektiv 90/128/EØF av 23. februar 1990(1),

– brukeren av elektrodialyseutstyret skal dokumentere at membranene som brukes, oppfyller ovennevnte 
krav, og at utskiftninger er foretatt av spesialisert personale,

– de skal ikke avgi noen stoffer i mengder som medfører fare for menneskers helse, eller som innvirker på 
næringsmidlenes smak eller lukt, og de skal oppfylle kriteriene fastsatt i direktiv 90/128/EØF,

– ved bruken av dem skal det ikke forekomme innbyrdes påvirkning mellom membranenes og vinens 
bestanddeler som kan føre til at det i det behandlede produktet dannes nye forbindelser som kan ha 
giftvirkninger.

Stabiliteten til nye elektrodialysemembraner skal fastsettes ved hjelp av en simulator som etterligner 
vinens fysisk-kjemiske sammensetning, for å undersøke eventuell migrasjon av visse stoffer fra 
elektrodialysemembranene.

Følgende forsøksmetode anbefales:

Simulatoren er en vandig alkoholløsning som er bufret til vinens pH-verdi og ledningsevne. Den har 
følgende sammensetning:

– absolutt etanol: 11 l,

– kaliumhydrogentartrat: 380 g,

– kaliumklorid: 60 g,

– konsentrert svovelsyre: 5 ml,

– destillert vann: opp til 100 l.

(1) EFT L 75 av 21.3.1990, s. 19. Direktivet sist endret ved direktiv 1999/91/EF (EFT L 330 av 4.12.1999, s. 41).
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Løsningen brukes til migrasjonsanalyse i lukket kretsløp i et flercellet elektrodialyseapparat under spenning 
(1 volt/celle) i en mengde på 50 liter/m2 anione- og kationemembraner, inntil løsningen er demineralisert 
med 50 %. I spillvannskretsløpet benyttes først en 5 g/l kaliumkloridløsning. De migrerende stoffene 
bestemmes både i simulatoren og i spillvannet fra elektrodialysen.

Organiske molekyler som inngår i membranens sammensetning, og som vil kunne vandre over i den 
behandlede løsningen, bestemmes. Det skal foretas en særskilt bestemmelse av hver av disse bestanddelene 
ved et godkjent laboratorium. Innholdet i simulatoren skal være mindre enn 50 g/l for alle forbindelsene som 
bestemmes.

Generelt gjelder de alminnelige reglene for kontroll av materialer som kommer i kontakt med næringsmidler, 
for disse membranene.

2. KRAV TIL BRUKEN AV MEMBRANENE

Membranparet som brukes til behandlingen for å oppnå vinsteinstabilisering av vinen ved hjelp av elektrodialyse, 
skal være slik at følgende vilkår oppfylles:

– vinens pH-verdi reduseres med høyst 0,3 pH-enheter,

– innholdet av flyktig syre reduseres med mindre enn 0,12 g/l (2 meq uttrykt som eddiksyre),

– behandlingen med elektrodialyse påvirker ikke de ikke-ioniske bestanddelene i vinen, særlig polyfenoler og 
polysakkarider,

– spredningen av små molekyler, f.eks. etanol, reduseres og fører ikke til at vinens alkoholstyrke reduseres 
med mer enn 0,1 vol %,

– membranene oppbevares og rengjøres ved hjelp av godkjente metoder og med stoffer godkjent til bruk ved 
bearbeiding av næringsmidler,

– membranene merkes, slik at det kan kontrolleres at de er plassert vekselvis,

– utstyret betjenes ved hjelp av en styrings- og kontrollinnretning som tar hensyn til hver enkelt vins 
ustabilitet, slik at bare overskuddet av kaliumhydrogentartrat og kalsiumsalter fjernes,

– behandlingen utføres under tilsyn av en ønolog eller kvalifisert tekniker.

Behandlingen skal føres inn i registeret omhandlet i artikkel 70 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

________
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VEDLEGG XI

Krav til urease

(Artikkel 17 i denne forordning)

1) Internasjonal kode for urease: EC 3-5-1-5, CAS-nr. 9002-13-5.

2) Aktivitet: urease (aktivt i surt miljø) bryter ned urea til ammoniakk og karbondioksid. Aktiviteten er minst 5 
enheter/mg, der én enhet defineres som den mengde enzym som frigjør 1 mol NH3 per minutt ved 37 °C ved en 
ureakonsentrasjon på 5 g/l (pH 4).

3) Opprinnelse: Lactobacillus fermentum.

4) Bruksområde: Nedbryting av urea i vin beregnet på lang aldring dersom vinens opprinnelige ureakonsentrasjon 
er over 1 mg/l.

5) Største dose: 75 mg enzympreparat per liter behandlet vin med høyst 375 ureaseenheter per liter vin. Etter 
behandling skal all resterende enzymaktivitet fjernes ved filtrering av vinen (porestørrelse mindre enn 1 µm).

6) Krav til kjemisk og mikrobiologisk renhet:

Tap ved tørking Under 10 %

Tungmetaller Under 30 ppm

Pb Under 10 ppm

As Under 2 ppm

Koliforme bakterier i alt Ingen

Salmonella spp Ingen i prøve på 25 g

Aerobe bakterier i alt Under 5 × 104 bakterier/g

 Urease til behandling av vin skal framstilles under tilsvarende vilkår som den ureasen som Vitenskapskomiteen for 
næringsmidler avgav uttalelse om 10. desember 1998.

_____
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VEDLEGG XII

Unntak med hensyn til svoveldioksidinnhold

(Artikkel 19 i denne forordning)

Som tillegg til avsnitt A i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 økes den øvre grensen for svoveldioksidinnholdet 
i vin med et restinnhold av sukker uttrykt i invertsukker på minst 5 g/l, til:

a) 300 mg/l for

– hvite kvbd som har rett til den kontrollerte opprinnelsesbetegnelsen Gaillac,

– kvbd som har rett til opprinnelsesbetegnelsene Alto Adige og Trentino betegnet med uttrykket «passito» og/
eller «vendemmia tardiva»,

– kvbd Moscato di Pantelleria naturale og Moscato di Pantelleria,

– bordviner med følgende geografiske betegnelse, når den samlede alkoholstyrken overstiger 15 vol % og 
restinnholdet av sukker overstiger 45 g/l:

– Vin de pays de Franche-Comté,

– Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

– Vin de pays de Saône-et-Loire,

– Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

– Vin de pays des collines rhodaniennes,

– Vin de pays du comté Tolosan,

– Vin de pays des côtes de Gascogne,

– Vin de pays du Gers,

– Vin de pays du Lot,

– Vin de pays des côtes du Tarn,

– Vin de pays de la Corrèze,

– Vin de pays de l’Île de Beauté,

– Vin de pays d’Oc,

– Vin de pays des côtes de Thau,

– Vin de pays des coteaux de Murviel.

b) 400 mg/l for

– hvite kvbd som har rett til de kontrollerte opprinnelsesbetegnelsene Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux 
du Layon etterfulgt av navnet på opprinnelseskommunen, Coteaux du Layon etterfulgt av navnet Chaume, 
Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace og Alsace grand cru etterfulgt av uttrykket «vendanges 
tardives» eller «sélection de grains nobles»,

– søte viner av overmodne druer og søte viner av rosindruer med opprinnelse i Hellas, med et restinnhold av 
sukker uttrykt i invertsukker på minst 45 g/l og med rett til opprinnelsesbetegnelsene Samos (Σάμος), Rhodos 
(Ρόδος), Patra (Πάτρα), Rio Patra (Ρίο Πατρών), Kefallenia (Κεφαλληνία), Limnos (Λήμνος), Sitia (Σητεία), 
Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δάφνες).

____________
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VEDLEGG XIII

Innhold av flyktig syre

Som unntak fra avsnitt B nr. 1 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal høyeste innhold av flyktig syre 
være:

a) for tyske viner:

30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for betegnelsen «Eiswein» eller «Beerenauslese»,

35 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for betegnelsen «Trockenbeerenauslese»,

b) for franske viner:

25 milliekvivalenter per liter

for følgende kvbd:

– Barsac,

– Cadillac,

– Cérons,

– Loupiac,

– Monbazillac,

– Sainte-Croix-Du-Mont,

– Sauternes,

– Anjou-Coteaux de la Loire,

– Bonnezeaux,

– Coteaux de l’Aubance,

– Coteaux du Layon,

– Coteaux du Layon, etterfulgt av navnet på opprinnelseskommunen,

– Coteaux du Layon, etterfulgt av navnet «Chaume»,

– Quarts de Chaume,

– Coteaux de Saumur,

– Jurançon,

– Pacherenc du Vic Bilh,

– Alsace og Alsace grand cru, som betegnes og presenteres med uttrykket «vendanges tardives» eller «sélection 
de grains nobles»,

– Arbois, etterfulgt av uttrykket «vin de paille»,

– Côtes du Jura, etterfulgt av uttrykket «vin de paille»,

– L’Etoile, etterfulgt av uttrykket «vin de paille»,

– Hermitage, etterfulgt av uttrykket «vin de paille»,

for bordviner med følgende geografiske betegnelse, når den samlede alkoholstyrken overstiger 15 vol % og 
restinnholdet av sukker overstiger 45 g/l:

– Vin de pays de Franche-Comté,

– Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
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– Vin de pays de Saône-et-Loire,

– Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

– Vin de pays des collines rhodaniennes,

– Vin de pays du comté Tolosan,

– Vin de pays des côtes de Gascogne,

– Vin de pays du Gers,

– Vin de pays du Lot,

– Vin de pays des côtes du Tarn,

– Vin de pays de la Corrèze,

– Vin de pays de l’Île de Beauté,

– Vin de pays d’Oc,

– Vin de pays des côtes de Thau,

– Vin de pays des coteaux de Murviel,

for følgende kvbd-sterkviner som betegnes og presenteres med uttrykket «vin doux naturel»:

– Banyuls,

– Banyuls rancio,

– Banyuls grand cru,

– Banyuls grand cru rancio,

– Frontignan,

– Grand Roussillon,

– Grand Roussillon rancio,

– Maury,

– Maury rancio,

– Muscat de Beaumes-de-Venise,

– Muscat de Frontignan,

– Muscat de Lunel,

– Muscat de Mireval,

– Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

– Rasteau,

– Rasteau rancio,

– Rivesaltes,

– Rivesaltes rancio,

– Vin de Frontignan,

c) for italienske viner:

 25 milliekvivalenter per liter for:

– kvbd-sterkvinen «Marsala»,

– kvbd Moscato de Pantelleria naturale, Moscato de Pantelleria og Malvasia delle Lipari,
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– kvbd og kvbd-sterkviner som oppfyller vilkårene for betegnelsen «vino santo», «passito», «liquoroso» og/eller 
«vendemmia tardiva»,

– bordviner med geografisk betegnelse som oppfyller vilkårene for betegnelsen «vino santo», «passito», 
«liquoroso» og/eller «vendemmia tardiva»,

– bordviner framstilt av vinstokksorten «Vernaccia de Oristano B» som er høstet på Sardinia, og som oppfyller 
vilkårene for betegnelsen «Vernaccia di Sardegna»,

d) for østerrikske viner:

– 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for betegnelsen «Beerenauslese» eller 
«Eiswein»,

– 40 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for betegnelsen «Ausbruch», 
«Trockenbeerenauslese» og «Strohwein»,

e) for viner med opprinnelse i Det forente kongerike:

 25 milliekvivalenter per liter for kvbd som betegnes og presenteres med uttrykket «botrytis» eller tilsvarende, 
«noble late harvested», «special late harvested» eller «noble harvest», og som oppfyller vilkårene for en slik 
betegnelse,

f) for viner med opprinnelse i Spania:

25 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for betegnelsen «vendimia tardía».

_________
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VEDLEGG XIV

Anriking ved uvanlig ugunstige klimatiske forhold

(Artikkel 23 i denne forordning)

(p.m.)

___________________

VEDLEGG XV

Tilfeller der syrning og anriking av samme produkt er tillatt

(Artikkel 27 i denne forordning)

(p.m.)

___________________

VEDLEGG XVI

Datoer innen hvilke anrikings-, syrnings- og avsyrningsprosesser kan utføres ved uvanlige klimatiske forhold

(Artikkel 29 i denne forordning)

(p.m.)

___________________



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/802 25.6.2009

VEDLEGG XVII

Egenskaper til vindestillater eller destillater av tørkede druer som kan tilsettes i sterkviner og i visse kvbd-
sterkviner

(Artikkel 37 i denne forordning)

1. Organoleptiske egenskaper Ingen påviselig fremmed smak

2. Alkoholstyrke per volumenhet
laveste
høyeste

52 vol % 
86 vol %

3. Samlet mengde av flyktige stoffer unntatt etanol og 
metanol

Minst 125 g/hl alkohol ved 100 vol %

4. Høyeste innhold av metanol < 200 g/hl alkohol ved 100 vol %
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VEDLEGG XVIII

Liste over kvbd-sterkviner som framstilles i henhold til særlige regler

A. Liste over kvbd-sterkviner der det i framstillingen benyttes druemost eller en blanding av druemost og vin

(Artikkel 38 nr. 1 i denne forordning)

HELLAS

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (muskatvin fra Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (muskatvin fra Rio Patra), 
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (muskatvin fra Kefallenia), Μοσχάτος Ρόδου (muskatvin fra Rhodos), Μοσχάτος Λήμνου 
(muskatvin fra Limnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δάφνες (Dafnes), Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνία (Mavrodafni fra Kefallenia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni fra Patra)

SPANIA 

kvbd-sterkviner
Produktets betegnelse som fastsatt i Fellesskapets regelverk 

eller medlemsstatens lovgivning

Alicante Moscatel de Alicante 
Vino dulce

Cariñena Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry Pedro Ximénez 
Moscatel

Montilla-Moriles Pedro Ximénez

Priorato Vino dulce

Tarragona Vino dulce

Valencia Moscatel de Valencia 
Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari, moscato 
di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato, San Martino della 
Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes produktene nevnt i avsnitt J nr. 2 bokstav b) i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 1493/1999

(Artikkel 38 nr. 2 i denne forordning)

1. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes alkohol av vin eller tørkede druer som har en 
alkoholstyrke på minst 95 vol % og høyst 96 vol % 

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) ii) første strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)
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HELLAS

 Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (muskatvin fra Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (muskatvin fra Rio Patra), 
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (muskatvin fra Kefallenia), Μοσχάτος Ρόδου (muskatvin fra Rhodos), Μοσχάτος 
Λήμνου (muskatvin fra Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δάφνες (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών 
(Mavrodafni fra Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνία (Mavrodafni fra Kefallenia).

SPANIA

 Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueada.

2. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes brennevin av vin eller av pressrester av druer som har 
en alkoholstyrke på minst 52 vol % og høyst 86 vol %

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) ii) annet strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)

HELLAS

 Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni fra Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνία (Mavrodafni fra Kefallenia), Σητεία 
(Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δάφνες (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANKRIKE

 Pineau des Charentes eller pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura.

3. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes brennevin av tørkede druer som har en alkoholstyrke på 
minst 52 vol % og høyst 94,5 vol %

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) ii) tredje strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)

HELLAS

 Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni fra Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνία (Mavrodafni fra Kefallenia).

4. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes druemost i gjæring framstilt av rosindruer

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) iii) første strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)

SPANIA

kvbd-sterkviner Produktets betegnelse som fastsatt i Fellesskapets regelverk 
eller medlemsstatens lovgivning

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino generoso de licor
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ITALIA

 Aleatico di Gradoli, Giro di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

5. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes konsentrert druemost framstilt ved direkte oppvarming, 
som med unntak av denne prosessen oppfyller definisjonen av konsentrert druemost

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) iii) annet strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)

SPANIA 

kvbd-sterkviner Produktets betegnelse som fastsatt i Fellesskapets regelverk 
eller medlemsstatens lovgivning

Alicante

Condalo de Huelva

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Navarra

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino dulce

Vino generoso de licor

Moscatel

ITALIA

 Marsala.

6. Liste over kvbd-sterkviner som ved framstilling tilsettes konsentrert druemost

 (Avsnitt J nr. 2 bokstav b) iii) tredje strekpunkt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1493/1999)

SPANIA 

kvbd-sterkviner Produktets betegnelse som fastsatt i Fellesskapets regelverk 
eller medlemsstatens lovgivning

Málaga

Montilla-Moriles

Tarragona

Vino dulce

Vino dulce

Vino dulce

ITALIA

 Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

_____________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2451/2000

av 7. november 2000

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning 
(EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for 

ønologiske framstillings- og behandlingsmåter, med hensyn til vedlegg XIV(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin(1), endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000(2), særlig artikkel 43 og 46, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til vedlegg V avsnitt C nr. 4 i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan i år med uvanlig ugunstige klimatiske 1) 
forhold alkoholstyrken i vin økes med inntil én volumprosent.

I artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1622/2000 er det fastsatt at disse ugunstige årene og de aktuelle vindyrkingssonene, 2) 
geografiske områdene og sortene skal oppføres i vedlegg XIV til forordningen.

 På grunn av de uvanlig dårlige værforholdene i år 2000 er det i vindyrkingssonene i Det forente kongerike ikke 3) 
mulig innenfor de grensene for naturlig økning av alkoholstyrken som er fastsatt i vedlegg V avsnitt E å framstille 
den vin som vanligvis etterspørres i markedet. Det forente kongerike bør derfor gis mulighet til å øke den naturlige 
alkoholstyrken med opptil 4,5 volumprosent, og det året som omfattes av dette unntaket bør sammen med tilhørende 
opplysninger oppføres i vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1622/2000 —

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin.4) 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1622/2000 utfylles med følgende:

«År Vindyrkingssone Geografisk område Sort (eventuelt)

1. 2000 A England, Wales Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, 
Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot 
blanc, Pinot gris, Pinot noir, Riesling, 
Schonburger, Scheurebe, Seyval blanc 
og Wurzer»

Artikkel 2

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

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 8.11.2000, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 
(2) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. 

2009/EØS/34/41
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2000.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), endret 
ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig artikkel 70 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

Tatt i betraktning opprettelsen av Fellesskapets indre 1) 
marked, som medfører oppheving av grensene mellom 
medlemsstatene, må de myndighetene som har ansvaret 
for å overvåke oppbevaringen og markedsføringen av 
vinprodukter, gis de midler som er nødvendige for å 
gjennomføre en effektiv kontroll i samsvar med ensartede 
regler fastsatt på fellesskapsplan.

I henhold til artikkel 70 nr. 1 i forordning (EF) 2) 
nr. 1493/1999 kan vinprodukter bringes i omsetning 
i Fellesskapet bare dersom de følges av et offisielt 
kontrollert følgedokument. I henhold til nevnte artikkel 70 
nr..2 skal fysiske eller juridiske personer som oppbevarer 
vinprodukter, ha plikt til å føre registre som angir inngang 
og utgang av nevnte produkter.

Et skritt i retning av harmonisering av avgifter 3) 
i Fellesskapet ble gjort ved rådsdirektiv 92/12/
EØF av 25. februar 1992 om den alminnelige 
ordning for særavgiftspliktige varer og om lagring, 
omsetning og kontroll av slike varer(3), sist endret ved 
direktiv 2000/47/EF(4), og kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 2719/92 av 11. september 1992 om det administrative 
følgedokument ved transport av særavgiftspliktige 
varer under suspensjonsordningen for avgifter(5), 
sist endret ved forordning (EØF) nr. 2225/93(6), 
og kommisjonsforordning (EØF) nr. 3649/92 av 
17. desember 1992 om et forenklet følgedokument ved 
transport innenfor Fellesskapet av særavgiftspliktige varer 
som er frigitt for forbruk i avsendermedlemsstaten(7). For 
å fastsette ensartede regler for anvendelse i Fellesskapet 
og for å forenkle de administrative formalitetene for 
foretak og privatpersoner, bør fellesskapsreglene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 10.5.2001, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 328 av 23.12.2000, s. 2. 
(3) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 1. 
(4)  EFT L 193 av 29.7.2000, s. 73.
(5) EFT L 276 av 19.9.1992, s. 1. 
(6) EFT L 198 av 7.8.1993, s. 5. 
(7) EFT L 369 av 18.12.1992, s. 17. 

revideres i lys av erfaringene som er gjort og behovene 
på det indre marked. Særlig må følgedokumentene som 
av skattemessige årsaker følger med ved transport av 
vinprodukter, likeledes benyttes for å godtgjøre at de 
aktuelle produktene er autentiske.

De ovennevnte bestemmelsene om utarbeiding av 4) 
administrative følgedokumenter og av et forenklet 
følgedokument, viser til regler for attestering av 
opprinnelsen til og kvaliteten på visse typer vin. Reglene 
for denne attesteringen må derfor fastsettes. Det må 
også fastsettes regler for attestering av opprinnelsen 
til visse viner for transport som ikke er underlagt 
avgiftsmessige formaliteter, særlig med henblikk på 
eksport. For å forenkle de administrative formalitetene 
for privatpersoner og avlaste vedkommende myndigheter 
for rutinearbeid bør det fastsettes regler som gir nevnte 
myndigheter adgang til å gi avsendere som oppfyller 
visse vilkår, tillatelse til selv å fylle ut følgedokumentet 
med angivelsene som attesterer vinens opprinnelse, med 
forbehold for gjennomføringen av egnede kontroller.

Ved transport av vinprodukter som ikke er underlagt 5) 
de nevnte avgiftsmessige formalitetene, bør det følge 
med et dokument som gjør det mulig for vedkommende 
myndigheter å overvåke omsetningen av disse produktene. 
Ethvert handelsdokument som inneholder opplysningene 
som er nødvendige for å identifisere produktet og for å 
følge transportruten, kan godkjennes for dette formål.

Overvåkingen av transport av vinprodukter i bulk krever 6) 
en særlig oppmerksomhet ettersom slike produkter er 
mer utsatt for svindel enn produkter som allerede er 
tappet på flasker, utstyrt med en engangslukkemekanisme 
og påsatt etikett. I slike tilfeller bør det kreves 
utfyllende opplysninger og forhåndsgodkjenning av 
følgedokumentet.

For å unngå unødvendig forvansking av de administrative 7) 
formalitetene for allmennheten, bør det fastsettes at det 
ikke skal kreves noe følgedokument ved transporter som 
oppfyller visse kriterier.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 884/2001

av 24. april 2001

om fastsettelse av nærmere regler for bruk av følgedokumenter ved transport av  
vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren(*)

2009/EØS/34/42
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Følgedokumentene ved transport av vinprodukter og 8) 
merknadene i de registrene som angår dem, utgjør 
en helhet. For å sikre at registrene gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter å overvåke omsetningen 
og oppbevaringen av vinprodukter på en effektiv måte, 
særlig gjennom samarbeid mellom slike myndigheter i de 
ulike medlemsstatene, bør reglene om føring av registre 
harmoniseres på fellesskapsplan.

Stoffer som benyttes ved visse ønologiske 9) 
framstillingsmåter, særlig til anriking, syrning og søtning, 
er særlig utsatt for å bli benyttet i forbindelse med 
svindel. Det må derfor føres registre over slike stoffer 
som gjør det mulig for vedkommende myndigheter å 
overvåke omsetningen og bruken av dem. 

Følgedokumentet for transport av vinprodukter som er 10) 
fastsatt gjennom fellesskapsbestemmelser, er en svært 
nyttig informasjonskilde for myndigheter med ansvar for 
å sikre at de bestemmelsene i vinsektoren som er vedtatt 
på nasjonalt plan eller fellesskapsplan, overholdes. 
Medlemsstatene bør gis mulighet til å fastsette utfyllende 
bestemmelser om anvendelsen av denne forordning på 
transport som begynner på deres eget territorium. 

Ved artikkel 18 nr. 1 i kommisjonsforordning (EØF) 11) 
nr. 2238/93 av 26. juli 1993(1) om følgedokumenter 
ved transport av vinprodukter og om registre 
som skal føres i vinsektoren, sist endret 
vedkommisjonsforordning (EF) nr. 1592/1999 
av 20. juli 1999(2) gis medlemsstatene mulighet til å 
innføre tilleggsbestemmelser eller særlige bestemmelser 
for de aktuelle produktene som transporteres på deres 
territorium. I henhold til en av disse bestemmelsene kan 
angivelsen av tettheten for druemost i en overgangsperiode 
erstattes med angivelsen av tettheten uttrykt i Oechsle-
grader. Denne overgangsperioden utløp opprinnelig 31. 
august 1996 og ble forlenget til 31. juli 2000. Denne 
tradisjonelle framgangsmåten brukes hovedsakelig av 
mindre produsenter av landbruksvarer som fremdeles 
trenger flere år for å kunne følge de nye reglene for 
tetthet. Den aktuelle datoen bør derfor erstattes av 31. juli 
2002.

Den italienske versjonen av kommisjonsforordning (EØF) 12) 
nr. 2238/93, offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende i 1993, inneholder en feil. I artikkel 4 nr. 2 
første ledd i den italienske versjonen av forordningen 
vises det til artikkel 9 i direktiv 92/12/EØF, og ikke til 
hele direktiv 92/12/EØF. De italienske myndighetene 
har anvendt den italienske versjonen av forordningen. 
For at de italienske myndighetene skal kunne treffe de 
nødvendige tiltak for å ta i bruk den nye, korrigerte 
teksten uten å skape problemer for næringsdrivende, skal 

(1) EFT L 200 av 10.8.1993, s. 10.
(2) EFT L 188 av 21.7.1999, s. 33. 

artikkel 4 nr. 2 i denne forordning tre i kraft seks måneder 
senere i Italia. 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 13) 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Denne forordning fastsetter nærmere regler for 1. 
anvendelsen av artikkel 70 i forordning (EF) nr. 1493/1999 
med hensyn til følgedokumenter for transport av vinprodukter, 
med forbehold for anvendelsen av direktiv 92/12/EØF. Den 
fastsetter 

regler for attestering av opprinnelse for kvalitetsviner a) 
fra bestemte dyrkingsområder og av avsenderstat for 
bordviner med rett til geografisk betegnelse i dokumentene 
som følger med ved transport av disse vinene, og som 
også utstedes i henhold til fellesskapsbestemmelser med 
hjemmel i direktiv 92/12/EØF,

regler for utstedelse av dokumenter som følger med b) 
ved transport av vinprodukter nevnt i artikkel 1 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999,

i en medlemsstat, der slike transporter ikke følges av — 
et dokument som fastsatt i fellesskapsbestemmelsene 
med hjemmel i direktiv 92/12/EØF,

ved eksport til en tredjestat,— 

ved handel innenfor Fellesskapet når— 

transporten utføres av en mindre produsent som — 
medlemsstaten der transporten begynner, har gitt 
dispensasjon fra plikten til å utstede et forenklet 
følgedokument, eller

vinproduktet som transporteres, ikke er belagt med — 
særavgift,

utfyllende bestemmelser om utfyllingen avc) 

et administrativt følgedokument eller et — 
handelsdokument som erstatter det,

et forenklet følgedokument eller et handelsdokument — 
som erstatter det, 

som skal følge med ved transport av vinproduktene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999.
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Denne forordning fastsetter også regler for hvordan 2. 
inngangs- og utgangsregistre skal føres av personer 
som i forbindelse med utøvelse av sitt yrke oppbevarer 
vinprodukter.

Artikkel 2

DEFINISJONER

I denne forordning menes med: 

«vedkommende myndighet» en myndighet som en a) 
medlemsstat har gitt ansvaret for å gjennomføre denne 
forordning,

«produsent» en fysisk eller juridisk person, eller en gruppe b) 
av slike personer, som har eller har hatt i sin besittelse 
friske druer, druemost eller ung, ikke ferdiggjæret vin og 
som bearbeider eller får dem bearbeidet til vin,

«mindre produsent» produsent som produserer c) 
gjennomsnittlig mindre enn 1000 hektoliter vin per år. 
Medlemsstatene skal ta i betraktning den gjennomsnittlige 
årsproduksjonen for minst tre år på rad. Medlemsstatene 
kan unnlate å anse som mindre produsenter de produsentene 
som kjøper friske druer eller druemoster for å bearbeide 
dem til vin,

«detaljist» en fysisk eller juridisk person, eller en gruppe d) 
av slike personer, hvis forretningsvirksomhet omfatter 
direkte salg til forbruker av vin i små mengder, som hver 
medlemsstat fastsetter idet det tas hensyn til de særlige 
kjennetegnene for handel og distribusjon, med unntak 
av dem som benytter vinkjellere utstyrt for lagring og 
eventuelt lokaler til tapping av vin i store mengder, eller 
som driver salg utenom fast utsalgssted av vin transportert 
i bulk,

«administrativt følgedokument» et dokument som oppfyller e) 
kravene i forordning (EØF) nr. 2719/92,

«forenklet følgedokument» et dokument som oppfyller f) 
kravene i forordning (EØF) nr. 3649/92,

«næringsdrivende som ikke har eget lager» en fysisk g) 
eller juridisk person, eller en gruppe av slike personer, 
som kjøper eller selger vinprodukter som ledd i sin 
yrkesutøvelse uten å disponere lokaler for lagring av slike 
produkter,

«godkjent lukkemekanisme» en lukkemekanisme for h) 
beholdere med et nominelt volum på fem liter eller mindre, 
som angitt i vedlegg I,

«tapping» å fylle de aktuelle produktene i beholdere som i) 
rommer høyst 60 liter, for kommersielle formål,

«tapper» en fysisk eller juridisk person, eller en gruppe av j) 
slike personer, som tapper eller får tapping utført på sine 
vegne.

AVDELING I

FØLGEDOKUMENTER VED TRANSPORT AV 
VINPRODUKTER

Artikkel 3

Enhver fysisk eller juridisk person, eller gruppe av 1. 
personer, herunder enhver næringsdrivende som ikke har eget 
lager, som har hjemsted eller forretningskontor på Fellesskapets 
tollområde, og transporterer eller får transportert et vinprodukt, 
skal på eget ansvar fylle ut et dokument som skal følge 
transporten, heretter kalt «følgedokument».

Følgedokumentet skal inneholde minst følgende opplysninger 
i samsvar med rettledningen i vedlegg II: 

avsenders navn og adresse,a) 

mottakers navn og adresse,b) 

referansenummer beregnet på identifisering av c) 
følgedokumentet,

utfyllingsdato samt avsendelsesdato når denne er en annen d) 
enn utfyllingsdatoen,

handelsbetegnelse på produktet som transporteres i samsvar e) 
med bestemmelsene som er vedtatt på nasjonalt plan eller 
fellesskapsplan,

mengden av produktet som transporteres.f) 

Ved transport i beholdere med et nominelt volum på mer enn 
60 liter, skal dokumentet i tillegg inneholde

med hensyn til:g) 

vin: den sanne alkoholstyrken— 

ugjærede produkter: brytningstallet eller tettheten— 

ung, ikke ferdiggjæret vin og druemost i gjæring: den — 
totale alkoholstyrken,

h) med hensyn til viner og druemoster,

vindyrkingssonen, i samsvar med avgrensningene — 
i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
som produktet som transporteres stammer fra, idet 
følgende forkortelser brukes: A, B, CI a, CI b, CII, 
CIII a og CIII b,
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behandlingene nevnt i vedlegg II som produktene som — 
transporteres, har vært gjenstand for. 

2. Som følgedokumenter godkjennes følgende: 

for produkter som omfattes av omsetningsformalitetene a) 
fastsatt i direktiv 92/12/EØF:

i tilfeller der produkter omsettes med fritak for særavgift, — 
et administrativt dokument eller handelsdokument 
utfylt i samsvar med forordning (EØF) nr. 2719/92,

i tilfeller der produkter omsettes innenfor Fellesskapet — 
og frigis for forbruk i avsenderstaten, et forenklet 
følgedokument eller et handelsdokument utfylt i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 3649/92,

b) for produkter som ikke omfattes av omsetningsformalitetene 
fastsatt ved bestemmelsene i direktiv 92/12/EØF, ethvert 
dokument som inneholder minst opplysningene nevnt i 
nr. 1, samt de utfyllende opplysningene som eventuelt 
kreves av medlemsstatene, og som er utfylt i samsvar med 
denne avdeling. 

For transport av produktene nevnt i nr. 2 bokstav b) som 3. 
begynner på deres territorium, kan medlemsstatene kreve 
at følgedokumentet skal fylles ut i samsvar med malen i 
vedlegg III.

Med hensyn til transport som begynner og slutter på 
deres territorium, kan medlemsstatene gi tillatelse til at 
følgedokumentene ikke inndeles i rubrikker og at de foreskrevne 
opplysningene ikke nummereres slik det er fastsatt i malen i 
vedlegg III. 

Når følgedokumentet er utfylt for å følge transporten 4. 
av et vinprodukt i beholdere med et nominelt volum på over 
60 liter, skal dette dokumentets referansenummer tildeles av 
vedkommende myndighet hvis navn og adresse skal angis på 
følgedokumentet. Denne myndigheten kan være et organ med 
ansvar for avgiftskontroll.

Referansenummeret skal inngå i en kontinuerlig nummerserie. 
Det skal være forhåndstrykt på dokumentet som skal følge 
partiet.

I tilfellet nevnt i første ledd, skal følgedokumentets original, 
behørig utfylt, og en gjenpart av denne forhåndsgodkjennes og 
erklæres gyldig for hver transport

ved hjelp av stempelet til vedkommende myndighet i — 
medlemsstaten der transporten begynner, eller

av avsenderen, ved påføring av det foreskrevne stempelet — 
eller stempel fra en stemplingsmaskin som er godkjent av 
vedkommende myndighet.

Dersom et administrativt dokument eller handelsdokument 
som er i samsvar med forordning (EØF) nr. 2719/92, eller 
et forenklet følgedokument eller handelsdokument som er 
i samsvar med forordning (EØF) nr. 3649/92 benyttes, skal 
gjenpart nr. 1 og 2 forhåndsgodkjennes etter framgangsmåten 
fastsatt i tredje ledd.

Artikkel 4

Som unntak fra artikkel 3 nr. 1 skal det ikke kreves 
følgedokument for 

med hensyn til vinprodukter i beholdere med et nominelt 1. 
volum på over 60 liter: 

transport av druer, enten de er pressede eller ikke, a) 
eller druemoster, som foretas av drueprodusenten 
selv eller på dennes vegne fra dennes vingård eller 
et annet anlegg som tilhører vedkommende, når den 
totale transportruten ikke er lengre enn 40 km og når 
transporten skjer

der produsenten er frittstående: til dennes — 
vinproduksjonsanlegg,

der produsenten er tilsluttet en gruppe: til gruppens — 
vinproduksjonsanlegg.

 I unntakstilfeller kan vedkommende myndigheter øke 
den største tillatte avstanden fra 40 km til 70 km,

b) transport av druer, enten de er pressede eller ikke, som 
foretas av drueprodusenten selv eller på dennes vegne 
av en tredjemann som ikke er identisk med mottakeren, 
fra drueprodusentens egen vingård:

når denne transporten skjer til mottakerens — 
vinproduksjonsanlegg innenfor samme 
vindyrkingssone, og

når den samlede transportruten ikke er lengre — 
enn 40 km. I unntakstilfeller kan vedkommende 
myndigheter øke den største tillatte avstanden til 
70 km,

c) transport av vineddik,

dersom vedkommende myndighet har tillatt det, d) 
transport innenfor samme lokale administrative enhet 
eller til en lokal administrativ enhet i umiddelbar 
nærhet eller, dersom en individuell godkjenning er 
gitt, transport innenfor samme regionale administrative 
enhet, når produktet

transporteres mellom to anlegg som tilhører — 
samme foretak, med forbehold for anvendelsen av 
artikkel 12 nr. 2 bokstav a), eller
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ikke skifter eier og transporten foretas med — 
henblikk på vinproduksjon, bearbeiding, lagring 
eller tapping,

transport av pressrester av druer og vinberme:e) 

til et destillasjonsforetak, når produktet følges av en — 
pakkseddel fastsatt av vedkommende myndigheter 
i medlemsstaten der transporten begynner, eller

når transporten foretas for å trekke produktet — 
tilbake fra vinproduksjon i henhold til artikkel 27 
nr. 7 i forordning (EF) nr. 1493/1999,

2) med hensyn til produkter i beholdere med et nominelt 
volum på 60 liter eller mindre og med forbehold for 
bestemmelsene i direktiv 92/12/EØF

transport av produkter i merkede beholdere med et a) 
nominelt volum på fem liter eller mindre, som også er 
utstyrt med en godkjent engangslukkemekanisme som 
er påført en angivelse som gjør det mulig å identifisere 
tapperen, når den totale mengden ikke overstiger

fem liter når det dreier seg om konsentrert druemost, — 
enten den er rektifisert eller ikke,

100 liter for alle andre produkter,— 

b) transport av vin eller drueråsaft beregnet på diplomatiske 
representasjoner, konsulater og tilsvarende enheter, 
innenfor rammen av de toll- og avgiftsfrie kvotene de 
er tildelt,

c) transport av vin eller drueråsaft

som inngår i privatpersoners flyttegods og som — 
ikke er beregnet på salg,

som befinner seg ombord i skip, luftfartøyer eller — 
tog og som skal konsumeres der,

d) transport som foretas av en privatperson av vin og 
druemost i gjæring beregnet på å konsumeres av 
mottakeren selv eller dennes familie, unntatt transporter 
nevnt i bokstav a) når den transporterte mengden ikke 
overstiger 30 liter,

e) transport av et produkt som er beregnet på vitenskapelige 
eller tekniske forsøk, når den totale transporterte 
mengden ikke overstiger en hektoliter,

transport av vareprøver,f) 

transport av prøver beregnet på et offentlig organ eller g) 
et offentlig laboratorium.

I de tilfeller der det gjøres unntak fra kravet om å framlegge 
følgedokument, som nevnt i nr. 2 bokstav a)-e), må 
avsenderne, unntatt detaljister eller privatpersoner som fra 
tid til annen avhender produktet til andre privatpersoner, 

til enhver tid være i stand til å bevise riktigheten av alle 
innførte opplysninger som er påkrevd med hensyn til 
registrene nevnt i avdeling II eller andre registre den 
berørte medlemsstaten måtte kreve.

Artikkel 5

Når vedkommende myndighet har fastslått at en fysisk 1. 
eller juridisk person, eller en gruppe av slike personer, som 
transporterer eller får transportert et vinprodukt, har begått et 
grovt brudd på fellesskapsbestemmelsene i vinsektoren eller 
på nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til disse, eller når 
vedkommende myndighet har begrunnet mistanke om et slikt 
brudd, kan den kreve at følgende framgangsmåte følges:

Avsenderen skal fylle ut følgedokumentet og søke om 
vedkommende myndighets godkjenning. Denne godkjenningen 
kan eventuelt, når den gis, knyttes til overholdelse av vilkårene 
for framtidig bruk av produktet. Den skal inneholde stempel, 
signaturen til den ansvarlige hos vedkommende myndighet og 
datoen.

Denne framgangsmåten får også anvendelse på transport av 
produkter når produksjonsvilkår eller sammensetning ikke er i 
samsvar med bestemmelsene som er vedtatt på nasjonalt plan 
eller fellesskapsplan. 

2. Ved enhver transport på Fellesskapets tollområde av 
produkter fra en tredjestat som er frigitt for omsetning, skal 
følgedokumentet inneholde:

nummeret på dokument VI 1, fylt ut i samsvar med — 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 883/2001(1),

den dato dette dokumentet ble fylt ut,— 

navn og adresse til den myndigheten i tredjestaten som har — 
fylt ut dokumentet eller godkjent en produsents utfylling 
av dokumentet. 

3. Enhver person eller myndighet som fyller ut et 
følgedokument for transport av et vinprodukt, og personer 
som har hatt et slikt produkt i sin besittelse, skal beholde en 
gjenpart av dette dokumentet.

Artikkel 6

Følgedokumentet skal anses som behørig utfylt når 1. 
det inneholder opplysningene fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i 
denne forordning. Når et dokument som er i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 2719/92 eller forordning (EØF) nr. 3649/92 

(1) Se side 1 i EFT L 128 av 10.5.2001.
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blir benyttet, skal det i tillegg inneholde alle opplysningene 
som er fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i denne forordning. For 
transport til et destillasjonsforetak av forskåret vin beregnet 
på destillering må det administrative følgedokumentet eller 
det forenklede følgedokumentet eller handelsdokumenter som 
benyttes i stedet for de to sistnevnte dokumentene, i tillegg 
oppfylle kravene i artikkel 68 nr. 2 bokstav a) og artikkel 70 
nr. 2 bokstav e) i kommisjonsforordning (EF) nr. 1623/2000 
av 25. juli 2000 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om den felles 
markedsordning for vin(1).

Følgedokumentet kan benyttes til bare én transport.2. 

Et enkelt følgedokument kan fylles ut for å følge transport fra 
en og samme avsender til en og samme mottaker av én enkelt 
forsendelse av

flere partier av samme produktkategori, eller— 

flere partier av forskjellige produktkategorier, forutsatt at — 
de sendes i merkede beholdere med et nominelt volum på 
60 liter eller mindre, som også er utstyrt med en godkjent 
engangslukkemekanisme og som er påført en angivelse 
som gjør det mulig å identifisere tapperen. 

3. Dokumentet som følger transporten av vinproduktet, skal 
angi datoen da transporten begynte.

I tilfellet nevnt i artikkel 5 nr. 1 eller når dokumentet som 
følger transporten fylles ut av vedkommende myndighet, skal 
dokumentet være gyldig bare dersom transporten begynner 
senest den femte virkedagen etter godkjenningsdatoen eller 
utfyllingsdatoen, alt etter hva som kommer først. 

4. Når produkter transporteres i atskilte kamre i samme 
transportbeholder eller er gjenstand for sammenblanding under 
en transport, må det fylles ut et følgedokument for hvert parti, 
enten de transporteres atskilt eller blandes. Dette dokumentet 
skal, i henhold til de nærmere reglene som er fastsatt av hver 
medlemsstat, angi bruken av produktet som stammer fra 
sammenblandingen.

Medlemsstatene kan imidlertid tillate at avsenderne eller 
bemyndigede personer fyller ut bare ett følgedokument for hele 
produktet som stammer fra sammenblandingen. I slike tilfeller 
skal vedkommende myndighet fastsette nærmere regler for 
framlegging av bevis for kategori, opprinnelse og mengde av 
de forskjellige partiene. 

Når det fastslås at en forsendelse som det kreves 5. 
følgedokument for, transporteres uten dette dokumentet eller 
med bruk av et dokument som inneholder falske, feilaktige eller 
ufullstendige opplysninger, skal vedkommende myndighet i 
medlemsstaten der dette er oppdaget, eller et hvilket som helst 
annet organ med ansvar for å sikre overholdelse av nasjonale 

(1) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 45.

bestemmelser og fellesskapsbestemmelser i vinsektoren, treffe 
de nødvendige tiltak

for å bringe transporten i lovlige former enten ved å korrigere — 
materielle feil, eller ved å fylle ut et nytt dokument,

eventuelt, for å sanksjonere den fastslåtte uregelmessigheten — 
proporsjonalt med hvor alvorlig denne er, særlig ved 
anvendelse av artikkel 5 nr. 1.

Vedkommende myndighet eller organ, som nevnt i første ledd, 
skal sette sitt stempel på dokumenter som er korrigert eller fylt 
ut i henhold til nevnte bestemmelse. Det at uregelmessighetene 
bringes i lovlige former, må ikke forsinke den aktuelle 
transporten ut over det som er strengt nødvendig.

I tilfeller av grove eller gjentatte uregelmessigheter skal 
vedkommende regionale eller lokale myndighet på lossestedet 
underrette vedkommende regionale eller lokale myndighet 
på lastestedet. Ved transport innenfor Fellesskapet skal slike 
opplysninger oversendes i samsvar med kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2729/2000 av 14. desember 2000(2). 

Når det viser seg å være umulig å bringe en transport 6. 
i lovlige former i henhold til artikkel 5 første ledd, skal 
vedkommende myndighet eller organet som har oppdaget 
uregelmessigheten, holde igjen transporten. Den eller det skal 
underrette avsenderen om at transporten holdes tilbake og om 
de følger dette vil få. Disse tiltakene kan omfatte et forbud mot 
markedsføring av produktet. 

Når en del av eller hele mengden av produktet som 7. 
transporteres med bruk av et følgedokument, avvises av 
mottakeren, skal denne på baksiden av dokumentet skrive 
«avvist av mottaker», dato og egen signatur, eventuelt også 
angivelse av den mengden som er avvist, i liter eller kilo.

I så fall kan produktet returneres til avsenderen ved bruk 
av samme følgedokument, eller oppbevares i transportørens 
lokaler til et nytt dokument er fylt ut for å følge med produktet 
når det sendes tilbake.

Artikkel 7

Følgedokumenter skal anses som opprinnelsesbevis for 1. 
kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde eller stedsbevis for 
bordviner med rett til geografisk betegnelse når det er behørig 
fylt ut

av en avsender som selv er produsent av den vinen — 
som transporteres, og som verken erverver eller selger 
vinprodukter som stammer fra druer høstet i andre 
dyrkingsområder enn dem hvis navn vedkommende bruker 
for å utpeke vin fra egen produksjon,

(2) EFT L 316 av 15.12.2000, s. 16.
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av en avsender som ikke omfattes av første strekpunkt, — 
og forutsatt at riktigheten av opplysningene er attestert 
i følgedokumentet, av vedkommende myndighet på 
grunnlag av opplysningene i dokumentene som fulgte med 
ved tidligere forsendelser av det berørte produktet,

i henhold til artikkel 5 nr. 1 forutsatt at følgende krav er — 
oppfylt: 

i) følgedokumentet er fylt ut i samsvar med malen a) 
som er fastsatt for

det administrative følgedokumentet i vedlegget — 
til forordning (EØF) nr. 2719/92, eller

det forenklede følgedokumentet i vedlegget til — 
forordning (EØF) nr. 3649/92, eller

følgedokumentet oppført i vedlegg III til denne — 
forordning, eller 

ii) for transporter som ikke krysser en annen 
medlemsstats territorium, et av dokumentene nevnt 
i artikkel 3 nr. 2 bokstav b),

b) følgende opplysninger er oppført på fastsatt sted i 
følgedokumentet:

for kvalitetsviner fra et bestemt — 
dyrkingsområde: «Dette dokumentet tjener som 
opprinnelsesbevis for de kvalitetsviner fra et 
bestemt dyrkingsområde som er angitt her»,

for bordviner med rett til geografisk — 
betegnelse: «Dette dokumentet tjener som 
opprinnelsesbevis for de bordviner som er angitt 
her»,

c) angivelsene nevnt i bokstav b) er stadfestet av 
vedkommende myndighet gjennom dennes stempel, 
dato og signaturen til den ansvarlige, alt etter hva som 
passer i det enkelte tilfellet,

på gjenpart nr. 1 og 2 ved bruk av malen nevnt i — 
bokstav a) i) første og annet strekpunkt, eller

på følgedokumentets original og på en gjenpart ved — 
bruk av malen i vedlegg III eller et annet dokument 
nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b),

d) referansenummeret på følgedokumentet er tildelt av 
vedkommende myndighet,

e) ved forsendelse fra en medlemsstat som ikke er 
produksjonsmedlemsstat, skal følgedokumentet som 
ble brukt ved forsendelsen av produktet, tjene som 
bevis for opprinnelsesbetegnelsen eller bevis for den 
geografiske betegnelsen når det inneholder

referansenummer,— 

utfyllingsdato,— 

navn og adresse til vedkommende myndighet — 
som er nevnt i dokumentene som ble brukt 
ved forsendelsen av produktet før det ble sendt 
tilbake, og der opprinnelsesbetegnelsen eller den 
geografiske betegnelsen er attestert. 

En medlemsstat kan gjøre attestering av 
opprinnelsesbetegnelsen for kvalitetsviner fra et bestemt 
dyrkingsområde eller den geografiske betegnelsen for 
bordviner produsert på vedkommende stats territorium, 
obligatorisk. 

2. Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat 
kan tillate at avsendere som oppfyller vilkårene fastsatt i 
nr. 3, selv fyller ut eller forhåndstrykker attesteringene av 
opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen på 
følgedokumentet, forutsatt at 

attesteringen er godkjent på forhånd ved vedkommende a) 
myndighets stempel, signaturen til den ansvarlige og 
datoen, eller 

attesteringen er godkjent av avsenderne selv ved bruk b) 
av et særlig stempel som er godkjent av vedkommende 
myndighet og i samsvar med malen i vedlegg IV; dette 
stempelet kan trykkes på skjemaene på forhånd når 
trykkingen utføres av et trykkeri som er godkjent for dette 
formål.

3. Godkjenningen nevnt i nr. 2 tildeles bare avsendere

som jevnlig har forsendelser av kvalitetsvin fra et bestemt — 
dyrkingsområde og/eller bordvin med rett til en geografisk 
betegnelse, og

dersom det som følge av første gangs søknad er slått — 
fast at inngangs- og utgangsregistrene føres i samsvar 
med avdeling II og dermed gjør det mulig å kontrollere 
riktigheten av opplysningene i dokumentene.

Vedkommende myndigheter kan avslå å godkjenne avsendere 
som ikke tilbyr slik sikkerhet som vedkommende myndigheter 
finner passende. De kan trekke tilbake godkjenningen, særlig 
når avsenderne ikke lenger oppfyller kravene fastsatt i første 
ledd eller ikke lenger tilbyr den sikkerheten som kreves.

4. Avsendere som tildeles godkjenningen nevnt i nr. 2, 
skal være pålagt å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
oppbevaringen av det særlige stempelet, eller av formularene 
som på forhånd er påført vedkommende myndighets stempel 
eller det særlige stempelet.
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5. Ved handel med tredjestater skal bare følgedokumenter 
som er fylt ut i samsvar med nr. 1 ved eksport fra 
produksjonsmedlemsstaten attestere

for kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde, at — 
produktets opprinnelsesbetegnelse er i samsvar 
med de relevante nasjonale bestemmelser og 
fellesskapsbestemmelser,

for bordviner som har betegnelse i henhold til artikkel 51 — 
nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999, at produktets 
geografiske betegnelse er i samsvar med de relevante 
nasjonale bestemmelser og fellesskapsbestemmelser.

I tilfelle av eksport fra en medlemsstat som ikke er 
produksjonsmedlemsstat, skal imidlertid følgedokumentet som 
er fylt ut i samsvar med nr. 1 og som ble brukt ved eksporten 
av produktet, tjene som bevis for opprinnelsesbetegnelsen eller 
den geografiske betegnelsen når det inneholder

referansenummer,— 

utfyllingsdato, og— 

navn og adresse til myndigheten som er nevnt i nr. 1 — 
og som er angitt på dokumentene som ble brukt ved 
transporten av produktet før det ble eksportert, og 
der opprinnelsesbetegnelsen og den geografiske 
betegnelsen er attestert. 

6. Følgedokumentet skal tjene som attest for 
opprinnelsesbetegnelsen for importert vin når nevnte dokument 
er fylt ut i samsvar med artikkel 5 nr. 2 ved bruk av en av 
malene nevnt i nr. 1 første ledd bokstav a).

Artikkel 8

Når mottakeren er etablert på Fellesskapets territorium, 1. 
får følgende regler anvendelse på bruken av følgedokumentet: 

ved transport av et produkt som omfattes av ordningen for a) 
avgiftsfritak (se de generelle merknadene i punkt 1.5 i de 
forklarende merknadene i vedlegget til forordning (EØF) 
nr. 2719/92),

ved transport innenfor Fellesskapet av en avgiftspliktig vare b) 
som allerede er frigitt for forbruk i avsendermedlemsstaten 
(se de generelle merknadene i punkt 1.5 i de forklarende 
merknadene i vedlegget til forordning (EØF) nr. 3649/92),

i tilfeller som ikke dekkes bokstav a) eller b): c) 

i) ved bruk av et følgedokument som kreves for transport 
i henhold til bokstav a) eller b):

gjenpart nr. 1 skal beholdes av avsenderen,— 

gjenpart nr. 2 skal følge med produktet fra — 
lastestedet til lossestedet og overleveres mottakeren 
eller dennes representant,

ii) når det benyttes et annet følgedokument:

følgedokumentets original skal følge med produktet — 
fra lastestedet og overleveres mottakeren eller 
dennes representant,

avsenderen skal beholde en gjenpart. — 

2. Når mottakeren er etablert utenfor Fellesskapets 
tollområde, skal følgedokumentets original og en 
gjenpart, eventuelt gjenpart nr. 1 og 2, framlegges som 
støtte for eksportdeklarasjonen på vedkommende tollsted i 
eksportmedlemsstaten. På dette tollstedet skal det påses at 
dokumenttypen, datoen og nummeret på dokumentet som 
framlegges, er angitt på eksportdeklarasjonen, og at typen, 
datoen og nummeret på eksportdeklarasjonen er angitt på 
originalen til følgedokumentet og gjenparten av dette, eller 
eventuelt på gjenpart nr. 1 og 2 av følgedokumentet.

Avgangstollstedet på Fellesskapets tollområde skal med sitt 
stempel påføre de to gjenpartene av sistnevnte dokument en av 
følgende godkjente angivelser:

«EXPORTÉ», «UDFØRSEL», «AUSGEFÜHRT», 
«EXPORTED», «ESPORTATO», «UITGEVOERD», 
«ΕΞΑΧΘΕΝ», «EXPORTADO», «EXPORTERAD», 
«VIETY»,

og overlevere de stemplede gjenpartene med angivelsene som 
er nevnt ovenfor, til eksportøren eller dennes representant. 
Sistnevnte skal påse at en gjenpart følger med transporten av 
produktet som eksporteres. 

3. Referansene nevnt i nr. 2 første ledd skal som et 
minstekrav angi dokumenttypen, datoen og nummeret på 
dokumentet, og med hensyn til eksportdeklarasjonen også 
navn og adresse til vedkommende eksportmyndighet. 

4. Vinprodukter som eksporteres midlertidig under ordningen 
med utenlands bearbeiding i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 2913/92(1) og kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(2), 
til en EFTA-stat for å lagres og aldres og/eller emballeres 
der, skal følges av et opplysningsdokument slik det er fastsatt 
i Tollsamarbeidsrådets rekommandasjon av 3. desember 
1963. I samsvar med bestemmelsene på nasjonalt plan 
eller fellesskapsplan og mengde transportert vin, skal dette 
dokumentet inneholde en beskrivelse i rubrikkene som er 
avsatt til beskrivelse av produktene.

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
(2) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1. 
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Disse opplysningene skal hentes fra originalen til 
følgedokumentet som ble brukt ved transport av vinen 
til tollstedet der opplysningsdokumentet ble utstedt. 
Dokumenttype, dato og nummer på ovennevnte dokument 
som tidligere fulgte forsendelsen, skal dessuten angis i dette 
dokumentet.

Når varer nevnt i første ledd gjeninnføres til Fellesskapets 
tollområde, og opplysningsdokumentet er behørig fylt ut av 
vedkommende tollsted i EFTA, skal dette dokumentet tjene 
som følgedokument for transporten fram til enten tollstedet på 
bestemmelsesstedet i Fellesskapet eller tollstedet der varene 
frigis for forbruk, forutsatt at dokumentet i rubrikken for 
beskrivelse av varenes opprinnelse inneholder opplysningene 
fastsatt i første ledd.

Det aktuelle tollstedet i Fellesskapet skal stemple en gjenpart 
eller fotokopi av dokumentet som er innlevert av mottakeren 
eller dennes representant, og returnere det til vedkommende i 
henhold til denne forordning. 

5. Med hensyn til kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde 
og bordviner med rett til geografisk betegnelse som eksporteres 
til en tredjestat med bruk av et følgedokument i samsvar med 
denne forordning, må nevnte dokument, som tjener som 
opprinnelsesbevis eller stedsbevis for produktene, framlegges 
for vedkommende myndighet som støtte for ethvert annet 
dokument når disse vinene frigis for omsetning i Fellesskapet, 
når vinen det gjelder verken oppfyller vilkårene i nr. 2 eller er 
varer som returneres i henhold til forordning (EØF) nr. 2913/92 
og gjennomføringsbestemmelsene for denne. Forutsatt at 
underlagsdokumentene anses å være tilfredsstillende, skal 
vedkommende tollsted stemple en gjenpart eller en fotokopi av 
opprinnelsesbeviset som mottakeren eller dennes representant 
har innlevert, og returnere den til vedkommende i henhold til 
denne forordning.

Artikkel 9

Dersom det under transporten oppstår et tilfelle av force 
majeure eller en annen uforutsett begivenhet som medfører 
enten oppdeling eller tap av en del av eller hele partiet som 
følgedokumentet er påkrevd for, skal transportøren anmode 
vedkommende myndighet der tilfellet av force majeure eller 
den uforutsette begivenheten oppstod, om å utferdige en 
erklæring om dette.

Dersom det er mulig, skal transportøren også underrette 
vedkommende myndighet som er nærmest stedet der tilfellet 
av force majeure eller den uforutsette begivenheten fant 
sted, for at den skal treffe de nødvendige tiltak for å bringe 
transporten i lovlige former. Disse tiltakene skal ikke forsinke 
den transporten det gjelder mer enn det som er høyst nødvendig 
for å bringe den i lovlige former.

Artikkel 10

Ved transport av en større mengde enn 60 liter av et av de 
uemballerte vinproduktene nevnt nedenfor, kreves foruten 

dokumentet som er påkrevd for forsendelsen, en gjenpart 
som frambringes ved bruk av kalkérpapir eller karbonpapir 
eller enhver annen form for gjenpart som er godkjent av 
vedkommende myndighet: 

produkter med opprinnelse i Fellesskapet:a) 

vin som er egnet til å frambringe bordvin,— 

vin beregnet på å bearbeides til kvalitetsvin fra et — 
bestemt dyrkingsområde,

druemost i gjæring,— 

konsentrert druemost, enten den er rektifisert eller — 
ikke,

most av friske druer hvis gjæring er stanset ved — 
tilsetting av alkohol,

drueråsaft,— 

konsentrert drueråsaft,— 

borddruer som skal bearbeides til andre produkter enn — 
produktene nevnt i artikkel 42 nr. 5 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999,

b) produkter som ikke har sin opprinnelse i Fellesskapet

friske druer, unntatt borddruer,— 

druemost,— 

konsentrert druemost,— 

druemost i gjæring,— 

konsentrert druemost, enten den er rektifisert eller — 
ikke,

most av friske druer hvis gjæring er stanset ved — 
tilsetting av alkohol,

drueråsaft,— 

konsentrert drueråsaft,— 

sterkvin beregnet på tilvirking av produkter som ikke — 
faller inn under KN-kode 2204.

 Det samme skal gjelde for følgende produkter, uten hensyn 
til deres opprinnelse og den mengden som transporteres, 
med forbehold for unntakene nevnt i artikkel 4:

vinberme,— 

pressrester av druer beregnet på destillering eller annen — 
form for industriell bearbeiding,

piquette,— 

forskåret vin,— 

vin av druesorter som ikke er oppført som vindruesorter — 
i klassifiseringen fastsatt av medlemsstatene i henhold 
til artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1493/1999, for den 
administrative enheten der disse druene er høstet,
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produkter som ikke kan tilbys eller leveres for direkte — 
konsum.

Avsenderen skal senest første virkedag etter den dag produktet 
forlater lastestedet, oversende gjenparten nevnt i første ledd på 
hurtigste måte til vedkommende myndighet på hvis territorium 
lastestedet befinner seg. Vedkommende myndighet skal 
senest første virkedag etter at den innleveres, eller utstedes 
dersom myndigheten selv fyller den ut, på hurtigste måte 
oversende denne gjenparten til vedkommende myndighet på 
hvis territorium lossestedet befinner seg.

AVDELING II

REGISTRE

Artikkel 11 

Fysiske eller juridiske personer og grupper av personer 1. 
som er i besittelse av vinprodukter, enten som ledd i sin 
yrkesutøvelse eller av handelsmessige årsaker, skal pålegges 
å føre inngangs- og utgangsregistre for produktene, heretter 
kalt «registre».

Imidlertid 

er føring av registre ikke påkrevd fora) 

detaljister,— 

selgere av drikkevarer som utelukkende skal — 
konsumeres på stedet,

b) kreves det ikke innføring i registre for vineddik. 

2. Medlemsstatene kan fastsette at 

næringsdrivende som ikke har eget lager, skal være pålagt å a) 
føre registre i samsvar med de reglene og framgangsmåtene 
medlemsstatene fastsetter,

fysiske og juridiske personer og grupper av personer som er i b) 
besittelse av eller frambyr for salg utelukkende vinprodukter 
i små beholdere på de vilkårene for presentasjon som er 
nevnt i artikkel 4 nr. 2 bokstav a), ikke skal pålegges å føre 
registre, forutsatt at inngangen og utgangen av produkter 
og lagre til enhver tid kan kontrolleres på grunnlag av 
andre underlagsdokumenter, særlig handelsdokumenter 
som benyttes til forretningsregnskap. 

3. Personer som er pålagt å føre registre, skal registrere 
inngangen og utgangen for hvert parti av produktene nevnt i 
nr. 1 til og fra deres anlegg og likeledes de av operasjonene 
nevnt i artikkel 14 nr. 1 som er utført. Nevnte personer må 
også kunne framlegge et dokument som har fulgt med den 
aktuelle forsendelsen, eller et annet underlagsdokument, særlig 

et handelsdokument, for hver merknad i registrene for inngang 
og utgang av produkter.

Artikkel 12 

Registrene skal bestå av1. 

enten fast innbundne ark som er nummerert fortløpende,— 

eller av et egnet moderne regnskapssystem som er godkjent — 
av vedkommende myndigheter, forutsatt at det inneholder 
de opplysningene som må føres i registrene.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at 

registre som føres av næringsdrivende som ikke utfører a) 
noen av operasjonene nevnt i artikkel 14 nr. 1 eller 
anvender noen ønologisk framstillingsmåte, kan bestå av 
alle følgedokumenter for transporten av vinproduktene 
samlet under ett,

registre som føres av produsenter kan bestå av merknader b) 
på baksiden av avlings-, produksjons- eller lageroppgavene 
fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1294/96 av 
4. juli 1996(1). 

2. Registrene skal føres separat for hvert foretak og på 
stedet der produktene oppbevares.

Vedkommende myndigheter kan imidlertid tillate, og eventuelt 
samtidig gi rettledning om 

at registrene oppbevares i foretakets hovedkontor når a) 
produktene oppbevares i forskjellige lagre som tilhører 
samme foretak og som ligger innenfor samme lokale 
administrative enhet, eller i en slik enhet i umiddelbar 
nærhet,

at registrene føres av et foretak som har spesialkunnskap b) 
på området,

på det vilkår at det til enhver tid er mulig å foreta en kontroll 
av inngangen og utgangen av produkter og lagre på stedet 
der produktene faktisk oppbevares, på grunnlag av andre 
underlagsdokumenter.

Når detaljister som selger direkte til sluttbrukeren tilhører 
samme foretak og får forsyninger fra ett eller flere sentrallagre 
som også tilhører dette foretaket, skal nevnte sentrallagre med 
forbehold for artikkel 11 nr. 2 bokstav b) omfattes av plikten 
til å føre registre; i disse registrene skal leveranser til nevnte 
detaljister føres som utgang. 

3. For produkter som føres inn i registrene skal det føres 
atskilte regnskaper for

(1) EFT L 166 av 5.7.1996, s. 14. 
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hver av kategoriene som er oppført enten i vedlegg I — 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 eller i artikkel 34 i 
forordning (EF) nr. 883/2001,

enhver kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde og alle — 
produkter beregnet på bearbeiding til kvalitetsvin fra et 
bestemt dyrkingsområde som er laget av druer høstet i 
samme bestemte dyrkingsområde,

enhver bordvin som betegnes ved navnet på et geografisk — 
område, og alle produkter beregnet på bearbeiding 
til slik vin, som er laget av druer høstet i samme 
vindyrkingsområde.

Forskjellige kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde 
i beholdere på høyst 60 liter som er merket i samsvar med 
fellesskapsbestemmelser og som er ervervet fra en tredjemann 
med henblikk på salg, kan innføres i samme regnskap forutsatt 
at vedkommende myndighet, eller et organ eller en instans 
som den har delegert myndighet til, har gitt sin godkjenning og 
at inngangen og utgangen av hver kvalitetsvin fra et bestemt 
dyrkingsområde framgår særskilt i regnskapet; dette skal også 
gjelde for bordviner som angis med en geografisk betegnelse.

Når en kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde 
nedklassifiseres, skal dette angis i registrene. 

4. Medlemsstatene skal fastsette de høyeste akseptable 
prosentsatsene for tap som følge av fordamping under lagring, 
bearbeidingsprosesser eller skifte av produktkategori.

Når faktiske tap overstiger

under transporten, toleransene fastsatt i vedlegg II avsnitt B — 
punkt 1.2, og

i tilfellene nevnt i første ledd, de høyeste prosentsatsene — 
fastsatt av medlemsstaten,

skal innehaveren av registrene innen en frist som er fastsatt 
av medlemsstatene, gi skriftlig underretning om dette til 
vedkommende territoriale myndighet, som skal treffe de 
nødvendige tiltak. 

Medlemsstatene skal fastsette på hvilken måte det i registrene 
skal tas hensyn til

produsentens og dennes families eget konsum,— 

eventuelle tilfeldige endringer i mengden av hvert — 
produkt.

Artikkel 13 

I registrene skal det angis for hver inngang og utgang1. 

produktets kontrollnummer når et slikt nummer kreves — 
i henhold til fellesskapsbestemmelser eller nasjonale 
bestemmelser,

datoen for behandlingen,— 

faktisk mengde som er gått inn eller ut,— 

det berørte produktet, beskrevet i samsvar med relevante — 
fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser,

en henvisning til dokumentet som følger eller har fulgt den — 
aktuelle forsendelsen.

I tilfellene nevnt i artikkel 7 nr. 5 skal det i utgangsregisteret 
føres en henvisning til det dokumentet som ble brukt da 
produktet tidligere ble transportert. 

2. En gang i året, på en dato som kan fastsettes av 
medlemsstatene, må inngangs- og utgangsregistrene avsluttes 
(årsbalanse). I forbindelse med årsbalansen skal det lages 
en lagerfortegnelse. Eksisterende lagre skal føres som 
«inngang» i registrene på en dato etter årsbalansen. Dersom 
årsbalansen viser forskjeller mellom regnskapsmessig og 
faktisk lagerbeholdning, skal dette anmerkes i de avsluttede 
bøkene.

Artikkel 14 

Følgende operasjoner skal angis i registrene:1. 

økning av alkoholstyrken,— 

syrning,— 

avsyrning,— 

søtning,— 

sammenstikning,— 

tapping,— 

destillasjon,— 

produksjon av musserende vin, kullsyreimpregnert — 
musserende vin, perlende vin og kullsyreimpregnert 
perlende vin,

produksjon av sterkvin,— 

produksjon av konsentrert druemost, enten den er — 
rektifisert eller ikke,

behandling med karbon til ønologisk bruk,— 

behandling med kaliumferrocyanid,— 

produksjon av forskåret vin,— 

øvrige tilfeller av tilsetting av alkohol,— 
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bearbeiding til et produkt i en annen kategori, særlig til — 
aromatisert vin,

behandling med elektrodialyse.— 

Når et foretak er gitt tillatelse til å føre forenklede 
registre som nevnt i artikkel 12 nr. 1 annet ledd, kan 
vedkommende myndighet godkjenne at duplikater 
av erklæringene nevnt i vedlegg V avsnitt G nr. 5 til 
forordning (EF) nr. 1493/1999 som er utstedt i henhold til 
artikkel 22-29 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000 
av 24. juli 2000 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 om 
den felles markedsordning for vin og om innføring av 
et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- og 
behandlingsmåter(1), likestilles med angivelsene i registrene 
for operasjoner som skal øke alkoholstyrken, for syrning og 
avsyrning.

2. For hver av operasjonene nevnt i nr. 1 skal andre 
registre enn dem som er nevnt i nr. 3 angi

operasjonen som er utført og datoen for denne,— 

produktmengden og -typen som er benyttet,— 

produktmengden som er oppnådd ved denne operasjonen,— 

produktmengden som er benyttet for å øke alkoholstyrken — 
i syrningen, i avsyrningen, i søtningen og ved 
bearbeidingen til forskåret vin,

produktenes betegnelse før og etter denne operasjonen, i — 
samsvar med reglene som gjelder på nasjonalt plan eller 
fellesskapsplan,

merkingen av beholderne som inneholdt produktene som — 
var innført i registrene før operasjonen og som inneholder 
produktene etter operasjonen,

ved tapping, antall flasker som er fylt og flaskenes — 
innhold,

ved kontraktsbestemt tapping, tapperens navn og adresse.— 

Når et produkt skifter kategori som følge av en bearbeiding som 
ikke er et resultat av operasjonene som er nevnt i nr. 1 første 
ledd, særlig ved gjæring av druemost, skal produktmengde og 
-type etter bearbeidingen anmerkes i registrene.

Ved produksjon av forskåret vin skal også opplysningene som 
er fastsatt i artikkel 68 nr. 2 bokstav a) og i artikkel 70 nr. 2 
bokstav e) i forordning (EF) nr. 1623/2000, angis i registrene. 

(1) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1.

3. Ved produksjon av musserende vin skal registrene for 
hver vinblanding som framstilles, angi

framstillingsdato,— 

dato for tapping av musserende kvalitetsvin og musserende — 
kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde,

mengden av vinblandingen og betegnelsen, mengden og — 
den sanne og potensielle alkoholstyrken for hver av dens 
bestanddeler,

alle framstillingsmåtene som er nevnt i artikkel 24 i — 
forordning (EF) nr. 1622/2000,

mengden sukker- og gjærløsning som er brukt,— 

mengden etterfyllingsvæske for søtningsgrad som er — 
brukt,

antall flasker som er oppnådd, med eventuell angivelse av — 
type musserende vin ved bruk av en betegnelse som viser 
til restinnholdet av sukker, forutsatt at betegnelsen er påført 
etiketten. 

4. Ved produksjon av sterkvin skal registrene for hvert parti 
angi

datoen for tilsetting av ethvert av de produkter som — 
er nevnt i nr. 14 i vedlegg I avsnitt B bokstav b) til 
forordning (EF) nr. 1493/1999,

produkttypen og -mengden som er tilsatt.— 

Artikkel 15 

Innehaverne av registrene skal være pålagt å føre atskilte 1. 
registre eller regnskaper for inngang og utgang av følgende 
produkter og stoffer som de er i besittelse av, uansett årsak, 
herunder bruk i egne lokaler:

sukrose,— 

konsentrert druemost,— 

konsentrert rektifisert druemost,— 

produkter benyttet til syrning,— 

produkter benyttet til avsyrning,— 

vinbrennevin.— 

Føring av de atskilte registrene eller regnskapene gir ikke fritak 
fra merknadene som er nevnt i vedlegg V avsnitt G nr. 5 til 
forordning (EF) nr. 1493/1999. 
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I de atskilte registrene eller regnskapene nevnt i nr. 1 skal 2. 
det angis særskilt for hvert produkt 

med hensyn til inngang:a) 

leverandørens navn eller firma og adresse, eventuelt — 
med henvisning til dokumentet som fulgte transporten 
av produktet,

produktmengden,— 

inngangsdatoen,— 

med hensyn til utgang:h) 

produktmengden,— 

datoen for bruk eller utgang,— 

eventuelt mottakers navn eller firma samt adresse.— 

Artikkel 16 

Opplysninger som føres i atskilte registre eller 1. 
regnskaper

som nevnt i artikkel 11, 12 og 13, skal ved inngang ikke — 
føres senere enn virkedagen etter mottak, og ved utgang 
ikke senere enn tredje virkedag etter avsendelse,

som nevnt i artikkel 14, skal føres ikke senere enn første — 
virkedag etter operasjonen, og med hensyn til merknader 
om anriking, samme dag,

som nevnt i artikkel 15, skal ved inngang og utgang føres — 
ikke senere enn virkedagen etter mottak eller avsendelse, 
og ved bruk ikke senere enn bruksdagen.

Medlemsstatene kan imidlertid godkjenne lengre tidsfrister 
som ikke overstiger 30 dager, særlig når det benyttes edb-
baserte registre, forutsatt at det fortsatt til enhver tid er 
mulig å kontrollere inngang, utgang og operasjonene nevnt i 
artikkel 14 på grunnlag av andre underlagsdokumenter og at 
vedkommende myndighet, eller et organ eller en instans som 
den har delegert myndighet til, anser disse dokumentene for å 
være pålitelige. 

2. Uten hensyn til nr. 1 første ledd og med forbehold 
for bestemmelsene vedtatt av medlemsstatene i henhold til 
artikkel 17, kan forsendelser av samme produkt føres samlet 
inn i utgangsregistret på månedlig basis, når produktet er 
emballert utelukkende i beholdere som nevnt i artikkel 4 nr. 2 
bokstav a).

Artikkel 17 

Medlemsstatene kan tillate tilpasning av eksisterende 1. 
registre og fastsette utfyllende regler eller strengere krav med 

hensyn til føring og kontroll av registrene. De kan særlig kreve 
at det føres atskilte regnskaper for spesifiserte produkter eller 
at det føres atskilte registre for visse produktkategorier eller 
visse operasjoner nevnt i artikkel 14 nr. 1. 

Ved anvendelse av artikkel 5 nr. 2 kan medlemsstatene 2. 
fastsette at vedkommende myndighet kan føre registrene selv 
eller betro oppgaven til en instans eller et organ som er delegert 
myndighet i dette henseende.

AVDELING III

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG 
OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 18 

Medlemsstatene kan 1. 

fastsette at det skal føres lagerregnskap for lukkemekanismer a) 
som brukes ved emballeringen av produktene i beholdere 
med et nominelt volum på fem liter eller mindre, som nevnt 
i artikkel 4 nr. 2 bokstav a), som markedsføres på deres 
territorium, og at disse skal påføres visse opplysninger,

kreve utfyllende opplysninger på dokumentene som skal b) 
følge forsendelser av vinprodukter produsert på deres 
territorium, når slike opplysninger er nødvendige for 
kontroll,

fastsette, når det er påkrevd ved anvendelsen av et c) 
edb-basert lagerregnskapssystem, hvor visse obligatoriske 
opplysninger skal føres i dokumentene som skal følge 
forsendelser av vinprodukter når transporten begynner på 
deres eget territorium, forutsatt at utformingen av malene 
nevnt i artikkel 7 nr. 1 første ledd bokstav a) ikke endres,

tillate, for transporter som begynner og slutter på deres d) 
territorium uten å krysse en annen medlemsstats eller en 
tredjestats territorium, og i løpet av en overgangsperiode 
som utløper 31. juli 2002, at angivelsen av tettheten for 
druemost erstattes med angivelsen av tettheten uttrykt i 
Oechsle-grader,

fastsette at dokumenter som følger med ved transport av e) 
vinprodukter og som er fylt ut på deres territorium, foruten 
datoen også skal angi klokkeslettet da transporten startet,

fastsette, ut over artikkel 4 nr. 1, at det ikke skal kreves noe f) 
dokument for druer, enten de er pressede eller ikke, eller 
druemost som transporteres av en produsent som tilhører 
en produsentgruppe og som selv har produsert produktene, 
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eller av en produsentgruppe som har det aktuelle produktet 
i sin besittelse, eller der slike produkter transporteres 
på vegne av en slik produsent eller produsentgruppe, til 
et mottakssted eller til gruppens vinproduksjonsanlegg, 
forutsatt at transporten begynner og slutter innenfor samme 
vindyrkingssone og, når det aktuelle produktet er beregnet på 
bearbeiding til kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde, 
innenfor det aktuelle bestemte dyrkingsområdet, herunder 
et tilgrensende område,

fastsetteg) 

at avsenderen skal fylle ut en eller flere gjenparter av — 
dokumenter som følger transporter som begynner på 
deres område,

at mottakeren skal fylle ut en eller flere gjenparter av — 
dokumenter som følger transporter som har begynt på 
en annen medlemsstats territorium eller i en tredjestat, 
og som slutter på deres territorium.

 I slike tilfeller skal de bestemme bruken av de nevnte 
gjenpartene,

h) fastsette at unntaket nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) 
om unntak fra bruken av følgedokumentet ved visse 
druetransporter ikke skal få anvendelse på transporter som 
begynner og slutter på deres territorium,

i) fastsette at for transporter nevnt i artikkel 10 som begynner 
på deres territorium og slutter på en annen medlemsstats 
territorium, skal avsenderen oversende navn og adresse 
til vedkommende myndighet på lossestedet sammen med 
gjenpartene som er utferdiget i henhold til nevnte artikkel. 

2. Medlemsstatene kan ikke, med forbehold for artikkel 21 
i direktiv 92/12/EØF, forby eller forhindre omsetning av 
produkter som er emballert i beholdere med et nominelt 
volum på fem liter eller mindre som nevnt i artikkel 4 nr. 2 
bokstav a), på grunn av lukkemekanismene som er brukt, 
når lukkemekanismen eller emballasjetypen som er brukt, er 
oppført i listen i vedlegg I.

Medlemsstatene kan imidlertid, for produkter som er 
emballert på deres eget territorium, forby bruken av visse 
lukkemekanismer eller emballasjetyper som er oppført i 
listen i vedlegg I, eller fastsette vilkår for bruken av slike 
lukkemekanismer.

Artikkel 19 

Med forbehold for eventuelle strengere bestemmelser 1. 
vedtatt av medlemsstatene med henblikk på anvendelsen av 
deres lovgivning eller nasjonale framgangsmåter for andre 
formål, må følgedokumentene og gjenpartene som kreves i 
henhold til denne forordning, oppbevares i minst fem år fra 
utgangen av kalenderåret da de ble fylt ut. 

Registrene og dokumentene for de operasjonene som er 2. 
nevnt i dem, må oppbevares i minst fem år etter at regnskapene 

i dem er avsluttet. Når det i et register forekommer ett eller 
flere ikke avsluttede regnskaper for ubetydelige mengder vin, 
kan disse regnskapene overføres til et annet register, forutsatt at 
det vises til denne overføringen i det opprinnelige registeret. I 
et slikt tilfelle skal femårsperioden nevnt i første ledd begynne 
den dag overføringen finner sted.

Artikkel 20 

Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om1. 

navn og adresse til myndigheten eller myndighetene som — 
har ansvaret for gjennomføringen av denne forordning,

eventuelt, navn og adresse til organer eller instanser som — 
den ansvarlige myndighet har delegert myndighet til med 
henblikk på gjennomføringen av denne forordning. 

2. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om

senere endringer med hensyn til vedkommende myndigheter — 
og organer nevnt i nr. 1,

tiltakene de har truffet for å gjennomføre denne forordning, — 
når disse tiltakene er av særskilt verdi med henblikk 
på samarbeid mellom medlemsstater som nevnt i 
forordning (EF) nr. 2729/2000.

Artikkel 21

Forordning (EØF) nr. 2238/93 oppheves. 1. 

Henvisninger til forordningen opphevet i henhold til nr. 1 2. 
skal forstås som henvisninger til denne forordning. 

Den italienske versjonen av artikkel 4 nr. 2 i 3. 
forordning (EØF) nr. 2238/93 skal imidlertid gjelde i Italia 
fram til 30. september 2001.

Artikkel 22

Artikkel 4 nr. 2 i denne forordning trer i kraft i Italia 
1. oktober 2001. 

Artikkel 23

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

Den får anvendelse fra 1. mai 2001.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. april 2001.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

________
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VEDLEGG I

Liste over lukkemekanismer som er godkjent innenfor Fellesskapet for små beholdere fylt med vinprodukter nevnt i 
artikkel 2 bokstav h) 

1. Sylinderformet kork av kork eller annet uvirksomt materiale, dekket eller ikke dekket av et teknisk hjelpemiddel 
som særlig kan ta form av et lokk eller en skive. Dette tekniske hjelpemiddelet skal ikke kunne brukes på nytt etter 
åpning og kan være laget av:

— aluminium,

— metallegering,

— krympeplast,

— PVC med aluminiumstopp,

— næringsmiddelvoks dekket eller ikke dekket av annet uvirksomt materiale. 

2. Kravekork av kork eller annet uvirksomt materiale, satt helt inn i flaskehalsen, utstyrt med en kapsel av metall eller 
plast som dekker både flaskehalsen og korken og som ødelegges ved åpning. 

3. Soppformet kork av kork eller annet uvirksomt materiale holdt på plass med strenger eller en annen festeanordning 
som må ødelegges ved åpning, det hele eventuelt dekket med metall- eller plastfolie. 

4. Skrukapsel av aluminium eller tinn, med en skive av kork eller annet uvirksomt materiale inni og en forseglingsring 
som rives av eller ødelegges ved åpning (pilfer-proof-systemet). 

5. Skrukapsel av plast. 

6. Kapsel som kan rives av, lagd av

— aluminium,

— plast,

— en kombinasjon av ovennevnte materialer. 

7. Bruskork av metall med en skive av kork eller annet uvirksomt materiale inni. 

8. Lukkemekanisme som er en integrert del av emballasje som det ikke er mulig å bruke om igjen etter at den er åpnet, 
som for eksempel

blikkbokser,— 

aluminiumsbokser,— 

pappkartonger,— 

plastbeholdere,— 

beholdere som er lagd av en kombinasjon av materialene nevnt ovenfor,— 

myke plastposer,— 

myke poser av en kombinasjon av aluminium og plast,— 

tetraederformede beholdere av aluminiumsfolie.— 

_________
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VEDLEGG II

RETTLEDNING FOR UTFyLLING AV FØLGEDOKUMENTER

A. Alminnelige regler 

Følgedokumentet skal fortrinnsvis fylles ut med skrivemaskin. Dersom det fylles ut for hånd, må det fylles ut 1. 
med skrift som er lett å lese og ikke kan slettes. 

Følgedokumentet må ikke inneholde overstrykninger eller overskrevne ord. Enhver feil som begås ved 2. 
utfylling av følgedokumentet, fører til at det ikke kan benyttes.

Gjenparter må enten være attesterte fotokopier eller lagd ved bruk av kalkérpapir eller karbonpapir. Enhver 3. 
påkrevd gjenpart av et følgedokument skal være merket med «gjenpart» eller en tilsvarende angivelse. 

Når et dokument som er fylt ut i samsvar med malen i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2719/92 (et 4. 
administrativt følgedokument eller et handelsdokument), eller malen i vedlegget til forordning (EØF) 
nr. 3649/92 (et forenklet følgedokument eller et handelsdokument) benyttes for å følge et vinprodukt som 
ikke er underlagt omsetningsformalitetene fastsatt i direktiv 92/12/EØF, nevnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b), 
skal rubrikker som angår angivelser som ikke er påkrevd, markeres med en diagonal strek gjennom hele 
rubrikken.

B. Særlige regler 

1. Angivelser som angår produktbetegnelsen: 

1.1. Produktkategori:

Angi kategorien som produktet faller inn under, ved bruk av et begrep som er i samsvar med de 
fellesskapsreglene som beskriver det mest presist, for eksempel

bordvin,— 

kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde,— 

druemost,— 

druemost til kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde,— 

importert vin. — 

1.2. Sann og total alkoholstyrke, tetthet.

Ved utfyllingen av følgedokumentet 

angis vinens sanne alkoholstyrke, med unntak for ung, ikke ferdiggjæret vin, eller den totale alkoholstyrken a) 
for ung, ikke ferdiggjæret vin og druemost i gjæring, i volumprosent med én desimal,

bestemmes brytningstallet for druemoster etter målemetoden som er godkjent av Fellesskapet. Det skal b) 
angis ved potensiell alkoholstyrke i volumprosent. Denne angivelsen kan erstattes med angivelse av 
tettheten uttrykt i gram per cm3,

angis tettheten for most av friske druer hvis gjæring er stanset ved tilsetting av alkohol i gram per cmc) 3, og 
den sanne alkoholstyrken for produktet skal angis i volumprosent med én desimal,

angis sukkerinnholdet i konsentrerte druemoster, konsentrerte rektifiserte druemoster og konsentrert d) 
drueråsaft ved det samlede sukkerinnholdet i gram per liter eller gram per kilo,

kan også den sanne alkoholstyrken i pressrester av druer og i vinberme angis (valgfritt), i så fall i liter av e) 
ren alkohol per desitonn.

Disse opplysningene skal angis ved bruk av sammenligningstabellene som er godkjent av Fellesskapet i 
reglene om analysemetoder.

Med forbehold for fellesskapsbestemmelsene som fastsetter grenseverdien for visse vinprodukter, skal 
følgende toleranser være tillatt:

med hensyn til angivelsen av den sanne eller totale alkoholstyrken: en toleranse på ± 0,2 volumprosent,— 

med hensyn til angivelsen av tettheten: en toleranse på seks enheter i fjerde desimal (± 0,0006),— 

med hensyn til angivelsen av sukkerinnholdet, en toleranse på ± 3 %. — 
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2. Angivelser som angår nettomengden

 Nettomengde av

druer, konsentrerte druemoster, konsentrerte rektifiserte druemoster og konsentrert drueråsaft, pressrester — 
av druer og vinberme i tonn eller kilo skal angis ved bruk av symbolene «t» eller «kg»,

andre produkter i hektoliter eller liter skal angis ved bruk av symbolene «hl» eller «l».— 

For angivelsen av produktmengden som transporteres i bulk, kan det tillates en toleranse på 1,5 % av den 
totale nettomengden. 

3. Andre angivelser for transport av produkter i bulk

3.1. Vindyrkingssone

 Vindyrkingssonen som produktet som transporteres stammer fra, angis i samsvar med vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 1493/1999, idet følgende forkortelser brukes: A, B, CI a, CI b, CII, CIII a og CIII b. 

3.2. Operasjoner som er utført

 Operasjonene som produktet som transporteres har gjennomgått, angis ved bruk av følgende tall i parentes: 

produktet har ikke gjennomgått noen av de følgende operasjonene,0: 

produktet er anriket,1: 

produktet er syrnet,2: 

produktet er avsyrnet,3: 

produktet er søtet,4: 

produktet er forskåret,5: 

et produkt med opprinnelse i en annen geografisk enhet enn den som er angitt i betegnelsen, er tilsatt 6: 
produktet,

et produkt som stammer fra en annen vinstokksort enn den som er angitt i betegnelsen, er tilsatt 7: 
produktet,

et produkt som er høstet i løpet av et annet år enn det som er angitt i betegnelsen, er tilsatt produktet,8: 

andre operasjoner (angi nærmere).9: 

Eksempler:

for en vin med opprinnelse i sone B som er anriket, angis: B (1),— 

for en druemost med opprinnelse i sone CIII b som er syrnet, angis: CIII b (2).— 

Angivelser som angår vindyrkingssonen og operasjonene som er utført, skal gis i tillegg til angivelsene som 
angår produktbetegnelsen og skal plasseres i samme synsfelt som disse.

C. Opplysninger som kreves ved utfylling av følgedokumentet nevnt i artikkel 3 nr. 3 i denne forordning (vedlegg III)

Innledende bemerkning:

Malen for følgedokumentet oppført i vedlegg III må følges nøye. Størrelsen på rubrikkene som markeres med 
streker og som er beregnet på de påkrevde opplysningene, er imidlertid ment bare som en veiledning.

Nummer på rubrikk i malen 
som er angitt i vedlegg III

Avsender: fullt navn og adresse, herunder postnummer 1

Referansenummer: hver forsendelse skal være påført et referansenummer som gjør 
det mulig å identifisere den i avsenderens regnskap (f.eks. fakturanummer)

2

Mottaker: fullt navn og adresse, herunder postnummer 3

Vedkommende myndighet på avsenderstedet: navn og adresse til vedkommende 
myndighet som har ansvar for kontroll av handelsdokumentet på avsenderstedet. 
Dette er obligatorisk bare ved forsendelse til en annen medlemsstat og ved eksport 
utenfor Fellesskapet.

4
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Nummer på rubrikk i malen 
som er angitt i vedlegg III

Transportør: navn og adresse til personen som har ansvar for organiseringen av den 
første transporten (dersom dette er en annen enn avsenderen)

Andre angivelser som angår transporten:

Angi

a) type transportmiddel (lastebil, varebil, tankbil, personbil, jernbanevogn, 
jernbanetankvogn, fly)

b) registreringsnummer eller, for skip, navn (valgfritt)

5

Dato for transportens begynnelse og, i de tilfeller der medlemsstaten på hvis 
territorium transporten begynte krever det, klokkeslettet for avsendelsen

Dersom det byttes transportmiddel, skal transportøren som laster produktet, angi på 
dokumentets bakside:

— avsendelsesdato,

— type transportmiddel og registreringsnummeret på kjøretøyer og navnet på 
skip,

— sitt eget etternavn og fornavn eller firma samt postadresse, herunder 
postnummer

6

Leveringssted: faktisk leveringssted, dersom varene ikke er levert til den adresse 
som er angitt for mottakeren. I tilfelle varene eksporteres, skal en av betegnelsene i 
artikkel 8 nr. 2 angis

7

Produktbetegnelse i samsvar med forordning (EØF) nr. 2392/89(1) og forordning 
(EØF) nr. 3201/90(2) og gjeldende nasjonale bestemmelser, særlig obligatoriske 
angivelser

Beskrivelse av kolli og varer: identifikasjonsnummer for kolliene og antall kolli, 
antall pakker i hvert kolli

8

Beskrivelsen kan fortsettes på et separat ark som vedlegges hvert eksemplar. En 
pakkseddel kan benyttes til dette formål

For bulktransport

— av vin, den sanne alkoholstyrken

— av ugjærede produkter, brytningstallet eller tettheten

— av produkter i gjæring, den totale alkoholstyrken,

— av vin hvis restinnhold av sukker overstiger fire gram per liter, angis den totale 
alkoholstyrken i tillegg til den sanne alkoholstyrken

8

Mengde:

— av produkter i bulk, den totale nettomengden,

— for emballerte produkter, antall og nominelt volum for beholderne som er 
brukt

9

Tilleggsopplysninger fastsatt av avsendermedlemsstaten: dersom slike opplysninger 
er fastsatt, skal rettledningen til den berørte medlemsstaten overholdes; i motsatt fall 
skal denne rubrikken merkes med en diagonal strek

10

Sertifikat for områdeopprinnelse eller avsendersted: se artikkel 7 11

(1) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 13.
(2) EFT L 309 av 8.11.1990, s. 1.
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VEDLEGG III

Dokument som skal følge transport av vinprodukter 

1. Avsender  
(Navn og adresse)

2. Referansenummer

4. Vedkommende myndighet på avsenderstedet 
(Navn og adresse)

3. Mottaker 
(Navn og adresse)

6- Avsendelsesdato

5. Transportør og andre angivelser som angår transporten 7. Leveringssted

8. Produktbetegnelse 9. Mengde

10. Utfyllende angivelser foreskrevet av avsendermedlemsstaten 

11. Attesteringer (for visse viner) 

12. Kontroller foretatt av vedkommende myndigheter Signatarens foretak og telefonnummer 

Signatarens navn

Sted og dato 

Signatur
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VEDLEGG IV

DET SÆRLIGE STEMPEL

1 2

3

Medlemsstatens riksvåpen. 1. 

Vedkommende myndighet eller organ med geografisk ansvarsområde. 2. 

Autentisering.3. 

____________

  
25 m

m
  

  35 mm  
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE 
FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig 
artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000(1) 3), sist 
endret ved forordning (EF) nr. 885/2001(4), er det 
fastsatt at kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 
av 17. september 1990 om fastsettelse av felles 
analysemetoder for vin(5), sist endret ved forordning 
(EF) nr. 761/1999(6), fortsatt skal gjelde, med unntak av 
de alminnelige metodene som fra 1. august 2001 ikke 
lenger vil bli beskrevet.

Flere av de alminnelige analysemetodene brukes normalt 2) 
av medlemsstatenes kontrollaboratorier, og deres presisjon 
og nøyaktighet, som er fastslått ved sammenlignende 
analyser, synes å tilsvare referansemetodene for analyse 
i forordning (EØF) nr. 2676/90. Det internasjonale 
vinkontor har dessuten påtatt seg å gjennomføre en 
valideringsundersøkelse av noen av disse alminnelige 
metodene slik at de kan bli anerkjent som referansemetoder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 212 av 7.8.2001, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 
(2) EFT L 328 av 23.12.2000, s. 2. 
(3) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. 
(4) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 54. 
(5) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1. 
(6) EFT L 99 av 14.4.1999, s. 4. 

Kontrollen av de alminnelige metodenes gyldighet krever 
ytterligere to års undersøkelser, og i dette tidsrommet 
er det ønskelig at de fortsatt beskrives i henhold til 
forordning (EØF) nr. 2676/90.

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør derfor endres slik 3) 
at opphevingen av de alminnelige metodene beskrevet 
i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 utsettes i 
to år.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 4) 
fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1622/2000 endres 1. august 
2001 til 1. august 2003.

Artikkel 2

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

Den får anvendelse fra 1. august 2001.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1609/2001

av 6. august 2001

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- 

og behandlingsmåter, med hensyn til analysemetoder(*)

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

Utferdiget i Brussel, 6. august 2001.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
__________

2009/EØS/34/43
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig 
artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg V avsnitt A nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999 1) 
er det fastsatt at det er mulig å øke den øvre grensen for 
samlet innhold av svoveldioksid i vin når de klimatiske 
forholdene har gjort det nødvendig. 

I kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000(2) 3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1609/2001(4), er det fastsatt 
nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 
nr. 1493/1999 særlig med hensyn til den øvre grensen for 
samlet innhold av svoveldioksid. 

Ved brev av 21. mai 2001 anmodet den tyske regjering 3) 
om tillatelse til å øke den øvre grensen for samlet innhold 
av svoveldioksid i vin, som er satt til under 300 mg/l, med 
høyst 40 mg/l for viner av 2000-høsten framstilt på tysk 
territorium, på grunn av uvanlig ugunstige klimatiske 
forhold. Anmodningen bør etterkommes. 

Dette midlertidige tiltaket er den eneste muligheten 4) 
til å sikre at 2000-høsten ikke blir ødelagt og at 
den kan brukes til framstilling av vin i Tyskland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 15.8.2001, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 
(2) EFT L 328 av 23.12.2000, s. 2. 
(3) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. 
(4) EFT L 212 av 7.8.2001, s. 9.

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør derfor endres slik at 5) 
samlet innhold av svoveldioksid i vin framstilt på tysk 
territorium av druer høstet i 2000, kan økes.

Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 6) 
innen fristen fastsatt av lederen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 19 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. Listen over tilfeller der medlemsstatene på grunn 
av de klimatiske forholdene kan gi tillatelse til at den 
øvre grensen for samlet innhold av svoveldioksid i vin, 
som er satt til under 300 mg/l i vedlegg V avsnitt A i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, økes med høyst 40 mg/l 
for visse viner framstilt i visse vindyrkingssoner på 
deres territorium, er fastsatt i vedlegg XIIa til denne 
forordning.»

2. Vedlegget til denne forordning innsettes som 
vedlegg XIIa.

Artikkel 2

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

kommisjonsforordning (ef) nr. 1655/2001

av 14. august 2001

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- 

og behandlingsmåter(*)

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

Utferdiget i Brussel, 14. august 2001.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
__________

2009/EØS/34/44
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VEDLEGG

«VEDLEGG XIIa

Økning av den øvre grensen for samlet innhold av svoveldioksid når de klimatiske forholdene har 
gjort det nødvendig

(Artikkel 19 i denne forordning)

År Medlemsstat Vindyrkingssone(r) Berørte viner

1. 2000 Tyskland Alle vindyrkingssoner på tysk 
territorium

Alle viner framstilt av druer 
høstet i 2000»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2826/2000(2), særlig 
artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 tillates 1) 
tilsetting av lysozym i bestemte vinprodukter.

Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000 av 2) 
24. juli 2000 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 
om den felles markedsordning for vin og om 
innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske 
behandlings- og framstillingsmåter(3), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1655/2001(4), ble det fastsatt 
begrensninger og krav med henblikk på bruk av visse 
stoffer godkjent ved forordning (EF) nr. 1493/1999. De 
høyeste tillatte dosene av disse stoffene er fastsatt i 
vedlegg IV. 

Forsøk gjennomført av to medlemsstater har vist 3) 
at tilsetting av lysozym ved vinframstilling har en 
positiv virkning når det gjelder stabilisering av vin og 
gjør det mulig å framstille kvalitetsviner med lavere 
svoveldioksidinnhold. Det bør derfor være tillatt å bruke 
dette stoffet, og det bør fastsettes høyeste tillatte doser i 
tråd med de teknologiske kravene som ble etablert under 
forsøkene. 

Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør derfor endres for å tillate 4) 
bruk av lysozym som oppfyller renhetskriteriene fastsatt 
ved kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2001,  
s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 328 av 23.12.2000, s. 2. 
(3) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. 
(4) EFT L 220 av 15.8.2001, s. 17. 

om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(5), sist endret ved direktiv 2001/30/EF(6).

Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 5) 
innen fristen fastsatt av lederen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer: 

Ny artikkel 11a innsettes:1. 

«Artikkel 11a

Lysozym

Lysozym, som er tillatt i henhold til vedlegg IV nr. 1 bokstav r) 
og nr. 3 bokstav zb) til forordning (EF) nr. 1493/1999, 
skal brukes bare dersom det oppfyller kravene fastsatt i 
vedlegg VIIIa til denne forordning.»

I vedlegg IV skal følgende rad tilføyes i tabellen: 2. 

«Lysozym(1) 500 mg/l(*) 500 mg/l(*)

(*) Dersom stoffet tilsettes både mosten og vinen, skal den samlede 
mengden ikke overstige 500 mg/l.»

Vedlegg VIIIa i vedlegget til denne forordning tilføyes som 3. 
nytt vedlegg. 

Artikkel 2

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

(5) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1. 
(6) EFT L 146 av 31.5.2001, s. 1.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2066/2001

av 22. oktober 2001

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 med hensyn til bruk av lysozym i vinprodukter(*)

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

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2001.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
________

2009/EØS/34/45
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VEDLEGG

«VEDLEGG VIIIa»

KRAV TIL LySOzyM

(Artikkel 11a i denne forordning)

BRUKSOMRÅDE

Lysozym kan tilsettes druemost, druemost i gjæring og vin for å kontrollere veksten og aktiviteten til bakterien som 
forårsaker eplemelkesyregjæring i disse produktene 

KRAV:

største tillatte dose er fastsatt i vedlegg IV til denne forordning, — 

produktet som anvendes, må oppfylle renhetskriteriene fastsatt i direktiv 96/77/EF.»— 

_____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2585/2001(2), særlig artikkel 53 og 
80, og

ut fra følgende betraktninger:

I avdeling V kapittel II i forordning (EF) nr. 1493/1999 1) 
samt i vedlegg VII og VIII til forordningen er det 
fastsatt regler for beskrivelse av, betegnelse på og 
presentasjon av visse produkter som omfattes av denne 
forordningen (vinprodukter), og beskyttelse av visse 
angivelser, betegnelser og uttrykk. Det bør fastsettes 
gjennomføringsregler for nevnte regler, og gjeldende 
regelverk på dette området bør oppheves, det vil si 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 3201/90 av 16. oktober 
1990 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse 
på og presentasjon av vin og druemost(3), sist endret ved 
forordning (EF) nr. 885/2001(4), kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 3901/91av 18. desember 1991 om visse 
nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av 
særlige viner(5), kommisjonsforordning (EF) nr. 554/95 
av 13. mars 1995 om nærmere regler for betegnelse på og 
presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte 
musserende viner(6), endret ved forordning (EF) nr. 
1915/96(7), og kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 
av 24. april 1998 om fastsettelse av nærmere regler 
for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene 
som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 118 av 4.5.2002, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 
(2) EFT L 345 av 29.12.2001, s. 10. 
(3) EFT L 309 av 8.11.1990, s. 1. 
(4) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 54. 
(5) EFT L 368 av 31.12.1991, s. 15. 
(6) EFT L 56 av 14.3.1995, s. 3. 
(7) EFT L 252 av 4.10.1996, s. 10. 

dyrkingsområder (kvbd)(8), sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1608/2000(9).

Visse regler om merking av næringsmidler er fastsatt 2) 
i rådsdirektiv 75/106/EØF av 19. desember 1974 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om ferdigpakking av visse væsker i bestemte 
volumstørrelser(10), sist endret ved direktiv 89/676/
EØF(11), rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om 
angivelse eller merking for å identifisere et bestemt 
næringsmiddelparti(12), sist endret ved direktiv 92/11/
EØF(13), og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/
EF av 20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt 
reklamering for næringsmidler(14), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2001/101/EF(15). Reglene gjelder 
også for vinprodukter med mindre det er gjort uttrykkelig 
unntak i nevnte direktiver.

Denne forordning bør ta hensyn til erfaringen som 3) 
er gjort ved anvendelse av gjeldende regelverk for 
vinprodukter samt reglene fastsatt ved ovennevnte 
direktiver. Særlig bør nevnte regler forenkles i størst 
mulig grad og gjøres mer leselige ved at bestemmelsene 
om ulike produktgrupper harmoniseres samtidig som det 
tas hensyn til produktmangfoldet.

Denne forordning bør respektere målene om å beskytte 4) 
forbrukernes og produsentenes legitime interesser, om at 
det indre marked virker på en tilfredsstillende måte og 
om å fremme produksjon av kvalitetsprodukter fastsatt 
i artikkel 47 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1493/1999. 

(8) EFT L 124 av 25.4.1998, s. 22. 
(9) EFT L 185 av 25.7.2000, s. 24. 
(10) EFT L 42 av 15.2.1975, s. 1. 
(11) EFT L 398 av 30.12.1989, s. 18. 
(12) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21. 
(13) EFT L 65 av 11.3.1992, s. 32. 
(14) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 
(15) EFT L 310 av 28.11.2001, s. 19. 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2002

av 29. april 2002

om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, 
betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter(*)
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Forordningen bør dessuten oppfylle kravene i artikkel 
77 i nevnte forordning slik at det på en hensiktsmessig 
måte og i samme grad tas hensyn til målene fastsatt i 
traktatens artikkel 33 og 131 og forpliktelsene som følger 
av internasjonale avtaler inngått i samsvar med traktatens 
artikkel 300 nr. 2.

Begrepet merking bør presiseres og begrenses til å 5) 
omfatte aspekter ved presentasjonen av vinprodukter som 
gjelder selve produktenes art, kvalitet eller opprinnelse.

Av hensyn til forbrukerne bør visse obligatoriske 6) 
opplysninger samles i samme synsfelt på beholderen, og 
det bør fastsettes toleransegrenser for angivelse av sann 
alkoholstyrke og tas hensyn til produktenes egenart.

Gjeldende regler om bruk av koder på merking er nyttige 7) 
og bør derfor opprettholdes.

Enkelte vinprodukter er ikke nødvendigvis beregnet 8) 
på direkte konsum. Det bør derfor være tillatt for 
medlemsstatene å unnta slike produkter fra anvendelsen 
av reglene om merking forutsatt at det finnes egnede 
kontrollordninger. Det samme gjelder for visse 
kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde (kvbd) som 
er modnet i flasker.

Vinprodukter som eksporteres fra Fellesskapet, må 9) 
enkelte ganger oppfylle regler om merking i tredjestater 
eller være forsynt med visse nødvendige opplysninger 
til forbrukerne i de aktuelle tredjestatene. Det er derfor 
viktig at medlemsstatene kan tillate bruk av andre språk 
til visse betegnelser på etikettene.

Forordning (EF) nr. 1493/1999 harmoniserer merkingen 10) 
av alle vinprodukter på grunnlag av malen som allerede 
er fastsatt for musserende viner, ved å tillate bruk 
av andre uttrykk enn de som er uttrykkelig fastlagt 
i Fellesskapets regelverk, forutsatt at de er korrekte. 
Gjennomføringsreglene for nevnte forordning bør derfor 
harmoniseres på samme måte på grunnlag av malen som 
er fastsatt for musserende viner, samtidig som det påses at 
enhver risiko for sammenblanding mellom andre uttrykk 
og uttrykkene som faststettes på denne måten, fjernes, og 
at næringsdrivende som bruker slike uttrykk, er forpliktet 
til å bevise riktigheten av uttrykkene ved tvil. 

Av hensyn til den juridiske sikkerheten er det 11) 
hensiktsmessig å beholde gjeldende definisjoner av 
«tapper» og «tapping» og innføre en definisjon av 
«importør».

Bruk av kapsler framstilt av bly til å dekke 12) 
lukkeinnretningene på beholdere der det oppbevares 
produkter som omfattes av forordning (EF) nr. 1493/1999, 
skal være forbudt, for å utelukke for det første enhver 
risiko for smitte, særlig ved tilfeldig kontakt med 
disse produktene, og for det andre enhver risiko for 
miljøforurensning som skyldes blyholdig avfall fra slike 
kapsler.

Bruken av bestemte flasker til bestemte produkter har 13) 
lenge vært etablert praksis i Fellesskapet og i tredjestater. 
Siden disse flaskene har vært brukt lenge, kan de skape 
forventninger hos forbrukerne om visse egenskaper 
hos produktene eller en bestemt opprinnelse for disse. 
Flaskene bør derfor forbeholdes de aktuelle vinene.

For å kunne spore og kontrollere vinprodukter, bør 14) 
enkelte elementer i merkingen gjentas i registrene og i 
følgedokumentene som fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 884/2001 av 24. april 2001 om fastsettelse 
av nærmere regler for bruk av følgedokumenter ved 
transport av vinprodukter og om registre som skal føres 
i vinsektoren(1).

Forordning (EF) nr. 1493/1999 fastslår nødvendigheten 15) 
av å fastsette vilkår for bruken av visse uttrykk. For 
enkelte av disse uttrykkene er det nødvendig med 
fellesskapsregler for å sikre at det indre marked virker på 
en tilfredsstillende måte. Slike regler bør i alminnelighet 
bygge på gjeldende bestemmelser. For andre uttrykk 
bør den enkelte medlemsstat fastsette regler – som 
er forenlige med fellesskapsretten – som gjelder for 
viner produsert på medlemsstatens territorium, slik at 
politikken fastlegges så nært produsenten som mulig. Det 
skal imidlertid sikres innsyn i disse reglene.

Når det gjelder den obligatoriske angivelsen av navn 16) 
eller forretningsnavn til tapperen eller avsenderen og den 
valgfrie angivelsen av navn, adresse og yrke til den eller 
de personer som har deltatt i markedsføringen, for å sikre 
at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte 
og for å sikre at forbrukeren ikke villedes, bør det bli 
obligatorisk å angi virksomheten til de aktuelle personene 
ved hjelp av uttrykk som «vindyrker», «høstet av», 
«forhandler», «distribuert av», «importør», «importert 
av» eller andre liknende uttrykk.

Angivelser som viser til økologiske produksjonsmetoder 17) 
for druer, omfattes utelukkende av rådsforordning 
(EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk 
produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik 

(1) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 32.
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angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler(1), sist 
endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2002(2), 
som tillater bruk av angivelsene for alle vinprodukter. 
Disse angivelsene omfattes derfor ikke av bestemmelsene 
i denne forordning om angivelse av framstillingsart eller 
-metode.

Bruken og fastsettelsen av visse betegnelser 18) 
(unntatt opprinnelsesbetegnelser) som beskriver 
kvalitetsvinprodukter, utgjør en vel etablert praksis i 
Fellesskapet. Disse tradisjonelle uttrykkene kan skape 
forventninger hos forbrukerne om en produksjons- eller 
modningsmetode, en vins kvalitet, farge eller type, 
eller en bestemt begivenhet knyttet til vinens historie. 
For å garantere en rettferdig konkurranse og hindre at 
forbrukerne villedes, bør det opprettes en felles ramme 
for å registrere og beskytte slike tradisjonelle uttrykk.

Av enkelthets- og klarhetshensyn bør merking av sterkvin 19) 
og perlende vin harmoniseres i størst mulig grad på 
grunnlag av metoden fastsatt i forordning (EF) nr. 
1493/1999 for ikke-musserende viner, samtidig som det 
tas hensyn til produktmangfoldet. For andre vinprodukter 
skal metoden for merking harmoniseres på samme 
måte, selv om de særlige kjennetegnene ved produktene 
og deres markeder gjør det nødvendig med en større 
differensiering, særlig med hensyn til obligatoriske 
opplysninger.

Reglene som gjelder for merking av vinprodukter 20) 
med opprinnelse i tredjestater som befinner seg på 
fellesskapsmarkedet, bør også harmoniseres i størst mulig 
grad i samsvar med metoden fastsatt for vinprodukter 
i Fellesskapet for å unngå at forbrukerne villedes samt 
illojal konkurranse for produsentene. Det bør imidlertid 
tas hensyn til forskjeller i produksjonsvilkår og tradisjoner 
innen vinframstilling samt lovgivningen i tredjestater.

Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse 21) 
med forbehold for eventuelle særlige regler som er 
framforhandlet innenfor rammen av avtaler med 
tredjestater inngått i henhold til framgangmåten fastsatt 
i traktatens artikkel 133.

Det er allerede fastsatt særlige, nærmere regler i vedlegg 22) 
VIII til forordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til 
merking av musserende viner. Det bør likevel fastsettes 
visse gjennomføringsregler i tillegg.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 75 av 16.3.2002, s. 21.

Reglene som gjelder for kullsyreimpregnerte perlende 23) 
viner, bør i størst mulig grad tilsvare reglene fastsatt i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 for kullsyreimpregnerte 
musserende viner, samtidig som det tas hensyn til 
produktmangfoldet.

I henhold til artikkel 80 i forordning (EF) nr. 1493/1999 24) 
skal det vedtas tiltak som letter overgangen fra det 
tidligere vinregelverket til nevnte forordning. For å 
unngå at belastningen på de næringsdrivende blir for 
stor, bør det vedtas bestemmelser som gjør det mulig å 
fortsette markedsføringen av produkter som er merket i 
samsvar med gjeldende regler innenfor denne sektoren, 
samt å bruke etiketter som er trykt i samsvar med nevnte 
gjeldende regler, i en overgangsperiode.

Artikkel 81 i forordning (EF) nr. 1493/1999 opphever 25) 
Rådets gjeldende regelverk innenfor vinsektoren, herunder 
regelverket som omhandler aspekter som omfattes av 
denne forordning. For å sørge for en myk overgang 
samt kontinuitet i gjeldende bestemmelser fram til 
sluttføringen og vedtakelsen av gjennomføringsreglene, 
fastsetter forordning (EF) nr. 1608/2000, sist endret ved 
forordning (EF) nr. 699/2002(3), at enkelte av Rådets 
bestemmelser som er opphevet i henhold til artikkel 81, 
skal fortsette å gjelde i løpet av en kort overgangsperiode. 
Endringene som innføres i gjeldende regelverk ved denne 
forordning, gjør det nødvendig for medlemsstatene å 
vedta en rekke gjennomføringsregler. For å sørge for en 
rimelig frist for vedtakelse av slike tiltak og for at de 
næringsdrivende skal kunne tilpasse seg de nye reglene, 
bør enkelte av Rådets regler innenfor denne sektoren, 
som er opphevet i henhold til artikkel 81 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, fortsatt gjelde i løpet av ytterligere 
en kort overgangsperiode. Som en følge av dette bør 
forordning (EF) nr. 1608/2000 oppheves.

Tiltakene fastsatt i denne forordning bør gjelde bare 26) 
for produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, med forbehold for bestemmelser i 
nevnte forordning som gjelder for andre produkter, særlig 
artikkel 52 nr. 2, 3 og 4, vedlegg VII avsnitt C og vedlegg 
VIII avsnitt I nr. 3.

Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 27) 
innen fristen fastsatt av lederen —

(3) EFT L 109 av 25.4.2002, s. 20.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVDELING I

FELLES REGLER

Artikkel 1

FORMÅL

Denne forordning fastsetter regler for anvendelse av 
bestemmelsene i avdeling V kapittel II i forordning (EF) nr. 
1493/1999 samt i vedlegg VII og VIII til forordningen med 
hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og 
beskyttelse av visse vinprodukter.

Artikkel 2

PRESISERINGER MED HENSyN TIL MERKING

Betegnelser, symboler og andre merker skal ikke utgjøre en del 
av merkingen som definert i innledningen til vedlegg VII samt 
i vedlegg VIII avsnitt A nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999, 
dersom de

er påkrevd i henhold til medlemsstatenes a) 
gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og 
rådsdirektiv 94/62/EF(1),

omhandler produsenten eller volumet på beholderen og er b) 
innskrevet direkte og permanent på denne,

brukes til tappingskontroller. Med hensyn til dette kan c) 
medlemsstatene fastsette eller godkjenne et system for 
angivelse av tappingsdato for viner og druemoster som 
tappes på deres territorium,

brukes til å identifisere produktet ved hjelp av en tallkode d) 
og/eller et symbol som kan leses av en maskin,

er påkrevd i henhold til medlemsstatenes bestemmelser e) 
om kvantitativ eller kvalitativ kontroll av produkter som 
omfattes av systematisk offentlig kontroll,

omhandler prisen på det aktuelle produktet,f) 

er påkrevd i henhold til medlemsstatenes g) 
skattebestemmelser,

ikke omfattes av bokstav a) til g) ovenfor, ikke på noen h) 
måte er knyttet til beskrivelsen av det aktuelle produktet og 
ikke omfattes av noen av bestemmelsene i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 eller i denne forordning.

(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. 

Artikkel 3

PRESENTASJON AV OBLIGATORISKE ANGIVELSER

1. Obligatoriske angivelser som nevnt i vedlegg VII avsnitt 
A i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal samles i samme 
synsfelt på beholderen og presenteres ved hjelp av lett leselige, 
permanente skrifttegn som er tilstrekkelig store til at de trer 
klart fram fra bakgrunnen de er trykket på og er lette å skjelne 
fra alle andre skriftlige og grafiske angivelser.

Obligatoriske angivelser som omhandler importøren og 
partinummeret, kan likevel stå utenfor synsfeltet med de andre 
obligatoriske angivelsene.

2. Den sanne alkoholstyrken i volumprosent nevnt i 
vedlegg VII avsnitt A nr. 1 tredje strekpunkt og vedlegg VIII 
avsnitt B nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1493/1999 
skal angis i hele eller halve volumprosentenheter. Med 
forbehold for toleransene fastsatt ved hjelp av den anvendte 
referansemetoden for analyse, kan den angitte alkoholstyrken 
ikke avvike fra styrken som bestemmes ved analyse, med 
mer enn 0,5 vol %. Når det gjelder kvalitetsvin fra et bestemt 
dyrkingsområde (kvbd) som er lagret på flaske i mer enn tre 
år, samt musserende vin, kullsyreimpregnert musserende vin, 
perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin og sterkvin, med 
forbehold for toleranser fastsatt ved hjelp av den anvendte 
referansemetoden for analyse, kan den angitte alkoholstyrken 
ikke avvike fra styrken som bestemmes ved analyse, med 
mer enn 0,8 vol %. Tallet for den sanne alkoholstyrken skal 
etterfølges av uttrykket «vol %» og kan innledes med uttrykket 
«sann alkoholstyrke», «sann alkohol» eller forkortelsen «alk».

Den sanne alkoholstyrken i volumprosent skal angis i 
merkingen med skrifttegn som har en minstehøyde på 5 mm, 
dersom det nominelle volumet er større enn 100 cl, på 3 mm 
dersom det er høyst 100 cl, men større enn 20 cl, og på 2 mm 
dersom det er høyst 20 cl.

Artikkel 4

BRUK AV KODER I MERKINGEN

1. Kodene nevnt i vedlegg VII avsnitt E i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 skal fastsettes av medlemsstaten på 
hvis territorium tapperen, avsenderen eller importøren har 
sitt hovedkontor, og kodene nevnt i vedlegg VIII avsnitt D 
nr. 4 og 5 i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal fastsettes 
av medlemsstaten på hvis territorium vinframstilleren eller 
selgeren har sitt hovedkontor.

2. Henvisning til en medlemsstat i en kode som nevnt i nr. 
1, skal skje ved angivelse av postforkortelsen foran de andre 
delene av koden.
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Artikkel 5

AVVIK

1. Når det gjelder viner produsert på deres territorium, kan 
medlemsstatene gjøre unntak fra anvendelsen av bestemmelsene 
om obligatorisk merking nevnt i vedlegg VII avsnitt G nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 for:

produkter som transporteres mellom to eller flere anlegg a) 
som tilhører samme foretak og som ligger i samme 
administrative enhet eller i tilstøtende administrative 
enheter. Slike administrative enheter kan ikke være større 
enn regioner som svarer til nivå III i nomenklaturen over 
regionale statistikkenheter (NUTS III), med unntak for 
øyer, der den administrative enheten svarer til nivå II i 
nomenklaturen over regionale statistikkenheter (NUTS 
II),

mengder av druemost og vin som ikke overstiger 30 liter b) 
per parti, som ikke er beregnet på salg,

mengder av druemost og vin som er beregnet på c) 
produsentenes og deres ansattes private konsum.

I tillegg kan den berørte medlemsstat gjøre punktvise unntak 
for visse kvbd nevnt i artikkel 29 nr. 1 bokstav b) annet 
strekpunkt i denne forordning, som er modnet på flaske i en 
lengre periode før salg, forutsatt at medlemsstaten har fastsatt 
vilkår for kontroll og markedsføring av disse produktene.

2. Som unntak fra vedlegg VII avsnitt D nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, kan medlemsstatene tillatte at angivelsene 
i merkingen, særlig de obligatoriske angivelsene, gjentas på 
andre språk enn de offisielle fellesskapsspråkene når de berørte 
produktene er beregnet på eksport, og når lovgivningen i den 
berørte tredjestaten krever dette.

Artikkel 6

FELLES REGLER FOR ALLE BETEGNELSER I 
MERKINGEN

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 3 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 kan merkingen av de berørte produktene 
suppleres med andre angivelser, forutsatt at det ikke er noen 
risiko for at personene som angivelsene er rettet mot, kan 
forveksle disse, særlig med de obligatoriske angivelsene nevnt 
i avsnitt A nr. 1 i nevnte vedlegg og de valgfrie angivelsene 
nevnt i avsnitt B nr. 1 i nevnte vedlegg.

2. Når det gjelder produktene nevnt i vedlegg VII avsnitt B 
nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999, kan de instanser som er 
nevnt i artikkel 72 nr. 1 i nevnte forordning, kreve at tappere, 

avsendere eller importører framlegger bevis for riktigheten 
av betegnelsene som er brukt til beskrivelse av det aktuelle 
produktet eller produktene som er brukt i framstillingen av 
dette, og som gjelder dets art, identitet, kvalitet, sammensetning, 
opprinnelse eller avsendersted, samtidig som det tas hensyn til 
de alminnelige saksbehandlingsreglene som er fastsatt av den 
enkelte medlemsstat.

Når anmodningen om bevis kommer fra vedkommende instans 
i medlemsstaten der tapperen, avsenderen eller importøren er 
etablert, rettes kravet om bevis direkte til disse av instansen.

Når anmodningen om bevis kommer fra vedkommende instans 
i en annen medlemsstat, skal denne gi vedkommende instans 
i staten der tapperen, avsenderen eller importøren er etablert, 
innenfor rammen av deres direkte samarbeid, alle nødvendige 
opplysninger slik at sistnevnte kan kreve framleggelse av det 
aktuelle beviset. Den anmodende medlemsstat skal underrettes 
om behandlingen av anmodningen.

Dersom vedkommende instanser fastslår at et slikt bevis ikke 
er framlagt, skal de aktuelle betegnelsene anses for ikke å være 
i samsvar med forordning (EF) nr. 1493/1999 eller med denne 
forordning.

Artikkel 7

DEFINISJON AV «TAPPER», «TAPPING» OG 
«IMPORTØR»

I denne forordning menes med:

«tapper» en fysisk eller juridisk person, eller gruppe av a) 
slike personer, som for egen regning utfører eller får utført 
tapping,

«tapping» fylling av det berørte produktet i beholdere b) 
med et innhold på 60 liter eller mindre for kommersielle 
formål,

«importør» en fysisk eller juridisk person, eller gruppe c) 
av slike personer, som er etablert i Fellesskapet, og 
som er ansvarlig for frigivelse for omsetning av ikke-
fellesskapsvarer i henhold til artikkel 4 nr. 8 i rådsforordning 
(EØF) nr. 2913/92(1).

Artikkel 8

FORBUD MOT KAPSLER ELLER FOLIE FRAMSTILT 
AV BLy

Lukkeinnretninger for produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 kan ikke dekkes av kapsler eller 
folie framstilt av bly.

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1.
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Artikkel 9

VISSE FORBEHOLDTE FLASKETyPER

1. Vilkårene for bruk av visse flasketyper skal være som 
angitt i vedlegg I.

2. For at en flasketype skal kunne oppføres på listen i 
vedlegg I, må den oppfylle følgende vilkår:

den må ha vært utelukkende og tradisjonelt brukt i de a) 
siste 25 år i bestemte produksjonsregioner eller -områder 
i Fellesskapet,

bruken av flasken må lede tankene hen på visse kjennetegn b) 
eller en viss opprinnelse for vinen,

den aktuelle flasketypen må ikke brukes til andre viner på c) 
fellesskapsmarkedet.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om:

grunnene for anerkjennelse av hver enkelt flasketype,a) 

kjennetegnene ved flasketypene som oppfyller vilkårene b) 
fastsatt i nr. 2, samt hvilke viner de er forbeholdt.

4. Som unntak fra nr. 1, 2 og 3 kan enkelte av flasketypene 
som er oppført i vedlegg I, brukes til presentasjon av viner med 
opprinnelse i tredjestater, forutsatt

at disse statene har framlagt en grunngitt søknad for a) 
Kommisjonen, og

at vilkår som tilsvarer vilkårene i nr. 2 og 3 i denne b) 
artikkel, er oppfylt.

De berørte tredjestater er angitt for hver flasketype i vedlegg I 
sammen med reglene for bruken av disse.

5. Visse flasketyper som tradisjonelt brukes i tredjestater, 
og som ikke er oppført i vedlegg I, kan i forbindelse med 
markedsføringen innenfor Fellesskapet og under forutsetning 
av gjensidighet, omfattes av beskyttelsen nevnt i denne artikkel 
for den aktuelle flasketypen.

Gjennomføringen av første ledd skal skje gjennom avtaler med 
de berørte tredjestater og inngås etter framgangsmåten fastsatt 
i traktatens artikkel 133.

Artikkel 10

REGISTRE, FØLGEDOKUMENTER OG ANDRE 
DOKUMENTER

1. For produktene nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, med unntak av perlende viner 
og kullsyreimpregnerte perlende viner, skal beskrivelsen i 
registre som føres av næringsdrivende som nevnt i artikkel 
11 i forordning (EF) nr. 884/2001, i andre registre, i 
følgedokumenter og i andre dokumenter som er foreskrevet 
i fellesskapsbestemmelsene, og, når det ikke er utstedt et 
følgedokument, i handelsdokumenter, i tillegg til angivelsene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 884/2001, inneholde de valgfrie 
angivelsene som er nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 1 og 2 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, forutsatt at disse angivelsene 
inngår eller skal inngå i merkingen.

2.  For produktene nevnt i vedlegg VIII avsnitt A nr. 
1 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og for perlende viner 
og kullsyreimpregnerte perlende viner, skal beskrivelsen i 
registre som føres av vinframstillere, i andre registre, i 
følgedokumenter og i andre dokumenter som er foreskrevet 
i fellesskapsbestemmelser, og, når det ikke er utstedt et 
følgedokument, i handelsdokumenter, i tillegg til angivelsene 
fastsatt i forordning (EF) nr. 884/2001, inneholde

 – for produktene nevnt i vedlegg VIII avsnitt A nr. 1 
i forordning (EF) nr. 1493/1999, en betegnelse som 
angir varebetegnelsen og en angivelse av produkttypen 
som nevnt i vedlegg VIII avsnitt B nr. 1 bokstav a) 
og c) i nevnte forordning, og for perlende viner og 
kullsyreimpregnerte perlende viner, en betegnelse som 
angir varebetegnelsen som nevnt i vedlegg VII avsnitt A 
nr. 2 i nevnte forordning,

 – for produktene nevnt i vedlegg VIII avsnitt A nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, de valgfrie angivelsene 
nevnt i vedlegg VIII avsnitt E i nevnte forordning, og, for 
perlende viner og kullsyreimpregnerte perlende viner, de 
valgfrie angivelsene nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 1 og 
2 i nevnte forordning, forutsatt at disse angivelsene inngår 
eller skal inngå i merkingen.

3. For produktene i avdeling II skal beskrivelsen i 
registre som føres av næringsdrivende som nevnt i 
artikkel 11 i forordning (EF) nr. 884/2001, i andre 
registre, i følgedokumenter og i andre dokumenter 
som er foreskrevet i fellesskapsbestemmelser, og når 
det ikke er utstedt et følgedokument, i relevante 
handelsdokumenter, i tillegg til angivelsene fastsatt 
i forordning (EF) nr. 884/2001, omfatte de valgfrie 
angivelsene nevnt i artikkel 13 nr. 1 og artikkel 14 nr. 
1 og 3 i denne forordning, forutsatt at disse angivelsene 
inngår eller skal inngå i merkingen.
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4. Beskrivelsen i registre som føres av andre personer 
enn produsenter eller vinframstillere, skal minst inneholde 
angivelsene nevnt i nr. 1, 2 og 3, etter hva som er aktuelt. De 
valgfrie angivelsene nevnt i nr. 1, 2 og 3, etter hva som er aktuelt, 
kan erstattes i registrene med nummeret på følgedokumentet 
eller på andre dokumenter som er foreskrevet i Fellesskapets 
regelverk, og datoen for utstedelse av dokumentet.

5. Beholdere for lagring av produktene nevnt i nr. 1, 2 og 3 
skal identifiseres, og deres nominelle volum skal angis.

I tillegg skal disse beholderne være forsynt med angivelsene 
som er fastsatt for dette formål av medlemsstatene, og som 
gjør det mulig for kontrollorganet å identifisere beholdernes 
innhold ved hjelp av registre eller dokumenter som erstatter 
disse.

For beholdere med et volum på inntil 600 liter som er fylt 
med det samme produktet og som lagres sammen i ett parti, 
kan likevel merkingen av beholderne erstattes av en merking 
av hele partiet, forutsatt at partiet holdes klart atskilt fra andre 
partier.

AVDELING II

REGLER SOM GJELDER FOR DRUEMOST, DRUEMOST 
I GJÆRING, KONSENTRERT DRUEMOST, UNG, IKKE-
FERDIGGJÆRET VIN OG VIN AV OVERMODNE DRUER, 

Artikkel 11

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. Dersom produktene nevnt i artikkel 53 nr. 2 bokstav g) i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 eller tilsvarende produkter som 
er framstilt i tredjestater (heretter kalt «produkter i avdeling 
II») forsynes med etiketter, skal disse være i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 12, 13 og 14.

2. Bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1 skal gjelde tilsvarende 
for de obligatoriske betegnelsene nevnt i artikkel 12.

3. Bestemmelsene i vedlegg VII avsnitt E i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 og i artikkel 4 i denne forordning skal gjelde 
tilsvarende for produktene i avdeling II.

Artikkel 12

OBLIGATORISKE ANGIVELSER

1. Etikettene til produkter i avdeling II skal inneholde en 
angivelse av produktets varebetegnelse ved bruk av:

den definisjonen i forordning (EF) nr. 1493/1999 som a) 
beskriver det berørte produktet på den mest nøyaktige 
måten, eller

andre betegnelser enn de som er definert i b) 
fellesskapsbestemmelser, der bruken av betegnelsen er 
fastsatt av den berørte medlemsstat eller tredjestat, forutsatt 
at medlemsstaten eller tredjestaten gir underretning om 
disse betegnelsene til Kommisjonen, som skal med alle 
egnede midler påse at disse betegnelsene offentliggjøres.

2. Etikettene til produkter i avdeling II skal inneholde en 
angivelse av produktets nominelle volum.

3. Etikettene til produkter i avdeling II skal inneholde en 
angivelse av:

navnet eller firmanavnet til tapperen sammen med a) 
kommunen og medlemsstaten der vedkommende har sitt 
hovedkontor, for beholdere med et nominelt volum på 
høyst 60 liter,

navnet eller firmanavnet til avsenderen sammen med b) 
kommunen og medlemsstaten der vedkommende har sitt 
hovedkontor, for andre beholdere,

importøren eller, når tappingen skjer i Fellesskapet, c) 
tapperen, for importerte produkter.

Med hensyn til angivelsene nevnt i bokstav a), b) og c) skal 
bestemmelsene i artikkel 15 gjelde tilsvarende for produkter 
framstilt i Fellesskapet, og bestemmelsene i artikkel 34 nr. 
1 bokstav a) skal gjelde tilsvarende for produkter framstilt i 
tredjestater.

4. For druemost og konsentrert druemost, skal etiketten 
inneholde en angivelse av tettheten.

For druemost i gjæring og ung, ikke-ferdiggjæret vin, skal 
etiketten inneholde en angivelse av sann og/eller total 
alkoholstyrke i volumprosent.

Angivelsen av den totale alkoholstyrken i volumprosent, 
særlig for druemost i gjæring, kan ikke avvike fra styrken som 
bestemmes ved analyse, med mer enn 0,5 %.

Tallet for den totale alkoholstyrken skal etterfølges av uttrykket 
«vol %» og innledes med uttrykket «total alkoholstyrke» eller 
«totalt alkoholinnhold». Tallet skal angis på etiketten med 
skrifttegn med samme minstehøyde som det som er fastsatt for 
angivelse av sann alkoholstyrke.

For vin av overmodne druer, skal etiketten inneholde en 
angivelse av sann alkoholstyrke i volumprosent. Den sanne 
alkoholstyrken i volumprosent skal angis i hele eller halve 
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volumprosentenheter. Den angitte alkoholstyrken kan ikke 
avvike fra styrken som bestemmes ved analyse, med mer enn 
0,5 %. Tallet for den sanne alkoholstyrken skal etterfølges 
av uttrykket «vol %» og kan innledes med uttrykket «sann 
alkoholstyrke» eller «sant alkoholinnhold» eller forkortelsen 
«alk».

Den sanne alkoholstyrken i volumprosent skal angis på 
etiketten med skrifttegn som har en høyde på minst 5 mm 
dersom det nominelle volumet er større enn 100 cl, på minst 
3 mm dersom det er høyst 100 cl, men større enn 20 cl, og på 
minst 2 mm dersom det er høyst 20 cl.

5. Ved forsendelse av produkter i avdeling II som er 
framstilt i Fellesskapet, til en annen medlemsstat eller ved 
eksport, skal etiketten inneholde en angivelse av:

navnet på den aktuelle medlemsstaten, for druemost a) 
av druer som er høstet og bearbeidet i én og samme 
medlemsstat,

navnet på den aktuelle medlemsstaten, for viner nevnt i b) 
denne artikkel, som stammer fra druer som er høstet og 
brukt til framstilling av vin på territoriet til én og samme 
medlemsstat.

6. For produkter i avdeling II som er framstilt i tredjestater, 
skal etiketten inneholde en angivelse av den aktuelle 
tredjestaten.

7. For produkter i avdeling II som stammer fra 
sammenstikning av produkter med opprinnelse i flere 
medlemsstater, skal etiketten inneholde uttrykket «blanding av 
produkter fra flere medlemsstater i Det europeiske felleskap».

For druemoster som ikke er framstilt i medlemsstaten der de 
anvendte druene er høstet, skal etiketten inneholde uttrykket 
«most produsert i … av druer høstet i …».

For viner som ikke er framstilt medlemsstaten der de anvendte 
druene er høstet, skal etiketten inneholde uttrykket «vin 
produsert i … av druer høstet i …». 

8. Etiketter til produkter i avdeling II skal inneholde en 
angivelse av partinummeret i samsvar med direktiv 89/396/
EØF.

Artikkel 13

VALGFRIE ANGIVELSER

1. Merkingen av produkter i avdeling II kan suppleres med 
følgende angivelser:

navn, adresse og stilling til den eller de personer som har a) 
deltatt i markedsføringen. Bestemmelsene i artikkel 15 skal 
gjelde tilsvarende for de berørte produktene,

produkttype i samsvar med vilkårene fastsatt av b) 
produsentmedlemsstaten,

en særlig farge i samsvar med vilkårene fastsatt av c) 
produsentmedlemsstaten. Bestemmelsene i artikkel 17 skal 
gjelde tilsvarende for de berørte produkter.

2. Merkingen av produkter i avdeling II kan suppleres med 
andre valgfrie angivelser. Bestemmelsene i artikkel 6 skal 
gjelde tilsvarende for slike produkter.

Artikkel 14

MERKING MED GEOGRAFISK BETEGNELSE

1. Druemost i gjæring beregnet på direkte konsum eller vin 
av overmodne druer som er framstilt i Fellesskapet, kan angis 
med en geografisk betegnelse. Varebetegnelsen nevnt i artikkel 
12 nr. 1 skal i så fall inneholde:

betegnelsen «druemost i gjæring» eller «vin av overmodne a) 
druer», etter hva som er aktuelt,

navnet på den geografiske enheten,b) 

en tradisjonell særbetegnelse. Når en slik betegnelse c) 
inneholder produktets varebetegnelse, er det ikke 
obligatorisk å gjenta denne.

Medlemsstatene skal fastsette de tradisjonelle særbetegnelsene 
nevnt i første ledd bokstav c), for druemost i gjæring beregnet 
på direkte konsum og vin av overmodne druer som er produsert 
på deres territorium.

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikkel 28 i 
denne forordning samt bestemmelsene i forordning (EF) nr. 
1493/1999 og i denne forordning som omhandler beskyttelse 
av navnene på bordviner med geografisk betegnelse, skal 
gjelde tilsvarende for druemost i gjæring beregnet på direkte 
konsum med geografisk betegnelse og vin av overmodne druer 
med geografisk betegnelse.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
truffet i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres.

3. Merkingen av druemost i gjæring beregnet på direkte 
konsum med geografisk betegnelse og vin av overmodne druer 
med geografisk betegnelse som er framstilt i Fellesskapet, kan 
suppleres med følgende angivelser:
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årgang. Bestemmelsene i artikkel 18 og 20 skal gjelde a) 
tilsvarende,

navnet på én eller flere vinstokksorter. Bestemmelsene i b) 
artikkel 19 og 20 skal gjelde tilsvarende,

en utmerkelse, medalje eller konkurranse. Bestemmelsene c) 
i artikkel 21 skal gjelde tilsvarende,

angivelser som gjelder produktets framstillingsart d) 
eller -metode. Bestemmelsene i artikkel 22 skal gjelde 
tilsvarende,

tradisjonelle tilleggsbetegnelser. Bestemmelsene i artikkel e) 
23 og 24 skal gjelde tilsvarende,

navnet på et foretak. Bestemmelsene i artikkel 25 skal f) 
gjelde tilsvarende,

en betegnelse som angir at vinen er tappet i g) 
vindyrkingsenheten, av en sammenslutning av 
vindyrkingsenheter eller i et foretak som ligger i 
produksjonsregionen. Bestemmelsene i artikkel 26 skal 
gjelde tilsvarende.

AVDELING III

REGLER SOM GJELDER FOR BORDVINER, BORDVINER 
MED GEOGRAFISK BETEGNELSE OG KVBD

Artikkel 15

ANGIVELSE AV NAVN, ADRESSE OG STILLING TIL 
DEN ELLER DE PERSONER SOM HAR DELTATT I 

MARKEDSFØRINGEN

1. De obligatoriske angivelsene fastsatt i vedlegg VII 
avsnitt A nr. 3 bokstav a) første strekpunkt i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 og de valgfrie angivelsene fastsatt i vedlegg 
VII avsnitt B nr. 1 bokstav a) første strekpunkt i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 skal ledsages av angivelser som viser 
virksomheten til tapperen eller avsenderen eller personene 
som har deltatt i markedsføringen, ved bruk av uttrykk som 
«vindyrker», «høstet av», «forhandler», «distribuert av», 
«importør», «importert av» eller andre tilsvarende uttrykk.

Særlig skal angivelsen av tapperen suppleres med uttrykket 
«tapper» eller «tappet av».

Dersom tappingen skjer på kontrakt, skal imidlertid angivelsen 
av tapperen suppleres med uttrykket «tappet for», eller uttrykket 
«tappet for … av …», når navn, adresse og stilling til den som 
har utført tappingen på vegne av en tredjepart, er angitt.

Ved fylling på andre beholdere enn flasker, skal annet og tredje 
ledd gjelde. Uttrykkene «tapper» og «tappet av» skal imidlertid 
erstattes med henholdsvis uttrykkene «emballeringsbedrift» og 
«pakket av».

Bruken av en av angivelsene nevnt i annet, tredje og fjerde 
ledd er likevel ikke påkrevd dersom en av betegnelsene nevnt 
i artikkel 26 og 33 er brukt.

Bestemmelsene i dette nummer skal gjelde med forbehold for 
nr. 2.

Når tappingen eller avsendelsen finner sted i en annen 
kommune enn tapperens eller avsenderens kommune, eller 
når den finner sted i en tilstøtende kommune, skal angivelsene 
nevnt i dette nummer ledsages av en presisering av kommunen 
der operasjonen finner sted og, dersom den finner sted i en 
annen medlemsstat, en angivelse av denne.

2. Angivelsene nevnt i nr. 1 første ledd kan ikke inneholde 
uttrykk som viser til en driftsenhet i landbruket, med mindre 
det aktuelle produktet utelukkende stammer fra druer høstet i 
vingårder som tilhører vindyrkingsenheten, eller driftsenheten 
til den personen som er angitt ved hjelp av ett av nevnte 
uttrykk, og vinframstillingen er utført i denne driftsenheten.

Ved gjennomføringen av første ledd skal det ikke tas hensyn til 
tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert 
druemost med henblikk på å øke den naturlige alkoholstyrken 
til det aktuelle produktet.

Medlemsstatene skal fastsette disse angivelsene for viner som 
produseres på deres territorium, og de skal definere rammen og 
vilkårene for bruken av dem.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak truffet 
i henhold til tredje ledd. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres. 

3. De valgfrie angivelsene nevnt i nr. 1 første ledd kan 
brukes bare dersom den eller de berørte personer har gitt sitt 
samtykke til dette.

Når angivelsen av navn, adresse og stilling til den som har 
utført tappingen på kontrakt, er obligatorisk i henhold til en 
medlemsstats bestemmelser, skal bestemmelsene i første ledd 
ikke gjelde for denne angivelsen.

4. Tapperens eller avsenderens medlemsstat skal angis i 
merkingen med skrifttegn av samme type og størrelse som 
angivelsen av navn, adresse og stilling eller firma til de berørte 
personer. Medlemsstaten skal angis:

enten fullt ut etter angivelsen av en kommune eller en del a) 
av en kommune,

eller i form av postforkortelsen, sammen med postnummeret b) 
til den aktuelle kommunen, der det er aktuelt.

5. Når det gjelder bordvin, skal kommunen der personen 
eller personene nevnt i nr. 1 første ledd har sitt hovedkontor, 
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angis i merkingen med skrifttegn som ikke er større enn 
høyst halvparten av skrifttegnene som brukes til betegnelsen 
«bordvin».

Når det gjelder bordvin med geografisk betegnelse, skal 
merkingen inneholde en angivelse av kommunen der personen 
eller personene nevnt i nr. 1 første ledd har sitt hovedkontor, med 
skrifttegn som ikke er større enn halvparten av skrifttegnene 
som brukes til den geografiske betegnelsen.

Når det gjelder kvbd, skal merkingen inneholde en angivelse 
av kommunen der personen eller personene nevnt i nr. 1 første 
ledd har sitt hovedkontor, med skrifttegn som ikke er større enn 
halvparten av skrifttegnene som brukes til å angi det bestemte 
dyrkingsområdet.

Bestemmelsene i dette nummer skal ikke gjelde i de tilfeller 
der kommunen er angitt ved hjelp av en kode som nevnt i 
vedlegg VII avsnitt E i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikkel 16

ANGIVELSE AV PRODUKTTyPE

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav a) annet 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal følgende 
gjelde for merking av bordviner, bordviner med geografisk 
betegnelse og kvbd, unntatt kvbd-sterkviner og perlende kvbd 
som omfattes av artikkel 39 nr. 1 bokstav b):

uttrykkene «sec», «trocken», «secco», «asciutto», «dry», a) 
«tør», «ξηρός», «seco», «kuiva», «droog» eller «torrt» kan 
brukes bare dersom den aktuelle vinen har et restinnhold 
av sukker på høyst:

i) 4 gram per liter, eller

ii) 9 gram per liter, når det totale syreinnholdet uttrykt i 
gram vinsyre per liter er   høyst 2 gram 
lavere enn restinnholdet av sukker,

uttrykkene «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», b) 
«medium dry», «halvtør», «ημίξηρος», «semiseco», 
«meio seco», «adamado», «puolikuiva», «halfdroog» eller 
«halvtorrt» kan brukes bare dersom den aktuelle vinen 
har et restinnhold av sukker som er høyere enn verdiene i 
bokstav a), men høyst:

i) 12 gram per liter, eller

ii) 18 gram per liter, når medlemsstatene har fastsatt et 
laveste totalt syreinnhold i henhold til nr. 2,

uttrykkene «moelleux», «lieblich», «amabile», «medium», c) 
«medium sweet», «halvsød», «ημίγλυκος», «semidulce» 
eller «meio doce», «poulimakea», «halfzoet» eller 
«halvsött» kan brukes bare dersom den aktuelle vinen 
har et restinnhold av sukker som er høyere enn verdiene i 
bokstav b), men høyst 45 gram per liter,

uttrykkene «doux», «süß», «dolce», «sweet», «sød», d) 
«γλυκóς», «dulce», «doce», «makea», «zoet» eller 
«sött» kan brukes bare dersom den aktuelle vinen har et 
restinnhold av sukker på minst 45 gram per liter.

2. Medlemsstatene kan, som et vilkår for bruken av:

uttrykkene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), fastsette et laveste a) 
totalt syreinnhold som supplerende analysekriterium for 
visse viner framstilt på deres territorium,

uttrykkene nevnt i nr. 1 bokstav d), fastsette et laveste b) 
restinnhold av sukker på 35 gram per liter for visse kvbd 
framstilt på deres territorium.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
truffet i henhold til nr. 2. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres.

Artikkel 17

ANGIVELSER MED HENSyN TIL FARGE

Når medlemsstatene i henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 
bokstav a) tredje strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999, 
fastsetter angivelser med hensyn til en særlig farge for 
bordviner, bordviner med geografisk betegnelse og kvbd, som 
gjelder for viner produsert på deres territorium, skal de definere 
rammen og vilkårene for bruken av slike angivelser, og de skal 
underrette Kommisjonen om aktuelle tiltak. Kommisjonen skal 
med alle egnede midler påse at disse tiltakene offentliggjøres.

AVDELING IV

REGLER SOM GJELDER FOR BORDVINER MED 
GEOGRAFISK BETEGNELSE OG KVBD

KAPITTEL I

FELLES REGLER

Artikkel 18

ANGIVELSE AV ÅRGANG

Merkingen av en bordvin med geografisk betegnelse eller 
en kvbd kan inneholde en angivelse av årgang, som nevnt 
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i vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav b) første strekpunkt i 
forordning (EF) nr. 1493/1999, dersom minst 85 % av druene 
som er brukt i framstillingen av den aktuelle vinen, med 
fratrekk for mengden produkter som er brukt til en eventuell 
søtning, er høstet i løpet av det aktuelle året.

For viner som tradisjonelt framstilles av druer som høstes 
om vinteren, skal året for begynnelsen av det aktuelle 
vinproduksjonsåret angis i stedet for årgangen.

Artikkel 19

ANGIVELSE AV VINSTOKKSORTER

1. Navnene på vinstokksorter som brukes til framstilling 
av bordviner med geografisk betegnelse eller kvbd, eller 
synonymer for disse, kan angis i merkingen av de berørte 
vinene, forutsatt

at de aktuelle sortene og eventuelle synonymer for a) 
disse er oppført i klassifiseringen av sorter opprettet av 
medlemsstatene i henhold til artikkel 19 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999,

at sortene er angitt av medlemsstatene i samsvar med b) 
vedlegg VI avsnitt B nr. 1 i forordning (EF) nr. 1493/1999 
og artikkel 28 annet ledd i denne forordning, for de 
aktuelle vinene,

at sortsnavnene eller synonymer for disse ikke inneholder c) 
en geografisk betegnelse som brukes til å angi en kvbd, 
en bordvin eller en importert vin som er oppført i lister i 
avtaler inngått mellom tredjestater og Fellesskapet, og at 
navnet, når det ledsages av et annet geografisk uttrykk, 
angis i merkingen uten det geografiske uttrykket,

ved bruk av navnet på bare én vinstokksort eller et d) 
synonym for dette, at minst 85 % av det berørte produktet, 
med fratrekk for mengden produkter som er brukt til en 
eventuell søtning, stammer fra den angitte sorten, som 
skal være avgjørende for den aktuelle vinens karakter. Når 
det berørte produktet utelukkende stammer fra den angitte 
sorten, herunder også mengden produkter som er brukt til 
en eventuell søtning, med unntak av rektifisert konsentrert 
druemost, kan det angis at produktet utelukkende stammer 
fra den aktuelle sorten,

ved bruk av navnene på to eller tre vinstokksorter eller e) 
synonymer for disse, at 100 % av det berørte produktet, 
med fratrekk for mengden produkter som er brukt til en 
eventuell søtning, stammer fra de angitte sortene. Sortene 
skal i så fall angis i avtakende rekkefølge etter andelen som 
er brukt, og med skrifttegn av samme størrelse,

ved bruk av navnene på flere enn tre vinstokksorter f) 
eller synonymer for disse, at navnene på sortene eller 
synonymene for disse angis utenfor synsfeltet med de 
obligatoriske angivelsene som nevnt i artikkel 3 nr. 1. 
Navnene skal angis med skrifttegn som ikke er større enn 
3 mm.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav c)

kan navnet på en vinstokksort eller et synonym for a) 
dette, som inneholder en geografisk betegnelse, inngå 
i merkingen av en vin som angis med den geografiske 
betegnelsen,

kan navnene på vinstokksorter eller synonymer for disse b) 
som er oppført i vedlegg II, anvendes i henhold til 
gjeldende nasjonale bestemmelser eller fellesskapsregler 
på den dato denne forordning trer i kraft.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav b) innen 1. oktober 2002. 
Kommisjonen skal med alle egnede midler påse at disse 
tiltakene offentliggjøres.

Artikkel 20

PRESISERING AV 85 %-REGELEN

Artikkel 18 og artikkel 19 nr. 1 bokstav d) kan anvendes 
samtidig når minst 85 % av vinen i blandingen som omfattes av 
denne bestemmelsen, med fratrekk for mengden produkter som 
er brukt til en eventuell søtning, stammer fra vinstokksorten og 
årgangen som angis i betegnelsen på den aktuelle vinen.

Artikkel 21

UTMERKELSER OG MEDALJER

I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav b) tredje 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan utmerkelser 
og medaljer angis i merkingen av bordviner med geografisk 
betegnelse eller kvbd, forutsatt at disse er gitt et parti av den 
berørte vinen innenfor rammen av en konkurranse som er 
godkjent av medlemsstatene eller tredjestater og gjennomført 
på en objektiv måte som utelukker enhver forskjellsbehandling. 
Medlemsstatene og tredjestatene skal underrette Kommisjonen 
om listen over tillatte konkurranser. Kommisjonen skal med 
alle egnede midler påse at disse listene offentliggjøres.

Artikkel 22

ANGIVELSER SOM GJELDER PRODUKTETS 
FRAMSTILLINGSART ELLER -METODE

1. Når medlemsstatene fastsetter angivelser i henhold til 
vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav b) fjerde strekpunkt i 



25.6.2009 Nr. 34/845EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

forordning (EF) nr. 1493/1999 som gjelder framstillingsart 
eller -metode for bordviner med geografisk betegnelse eller 
kvbd som er produsert på deres territorium, skal de definere 
rammen og vilkårene for bruken av angivelsene.

Angivelsene nevnt i første ledd omfatter ikke henvisninger til 
den økologiske produksjonsmetoden for druer som hører inn 
under forordning (EØF) nr. 2092/91.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
truffet i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres.

Artikkel 23

DEFINISJON AV «TRADISJONELL 
TILLEGGSBETEGNELSE»

Med henblikk på anvendelsen av vedlegg VII avsnitt B nr. 1 
bokstav b) femte strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 
menes med «tradisjonell tilleggsbetegnelse» et uttrykk som 
tradisjonelt brukes for å betegne viner nevnt i denne avdeling 
i produsentmedlemsstatene, og som særlig har tilknytning til 
en produksjons-, framstillings- eller modningsmetode, eller 
til en vins kvalitet, farge, type eller sted, eller til en historisk 
begivenhet knyttet til den aktuelle vinens historie, og som er 
fastsatt i produsentmedlemsstatenes lovgivning som betegnelse 
på de aktuelle vinene med opprinnelse på deres territorium.

Artikkel 24

BESKyTTELSE AV TRADISJONELLE 
BETEGNELSER

1. I henhold til denne artikkel menes med «tradisjonell 
betegnelse», tradisjonelle tilleggsbetegnelser som nevnt i 
artikkel 23, uttrykkene nevnt i artikkel 28 samt tradisjonelle 
særbetegnelser som nevnt i artikkel 14 nr. 1 første ledd bokstav 
c), artikkel 29 og artikkel 38 nr. 3.

2. De tradisjonelle betegnelsene som er oppført i vedlegg 
III, er forbeholdt de vinene de er knyttet til, og de skal være 
beskyttet mot:

ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, a) 
også når den beskyttede betegnelsen er ledsaget av uttrykk 
som «art», «type», «metode», «etterligning», «varenavn» 
eller andre lignende betegnelser,

enhver annen uberettiget, falsk eller villedende opplysning b) 
om vinens art eller hovedegenskaper på pakningen eller 
emballasjen eller i reklamemateriell eller dokumenter for 
vedkommende produkt,

enhver annen praksis som er egnet til å villede offentligheten c) 
og skape det inntrykk at vinen er berettiget til å benytte den 
beskyttede tradisjonelle betegnelsen.

3. I merkingen skal det som betegnelse på en vin, ikke 
kunne brukes varenavn som inneholder noen av de tradisjonelle 
betegnelsene som er oppført i vedlegg III, med mindre vinen 
har rett til en slik betegnelse.

Første ledd skal likevel ikke gjelde for varenavn som i god 
tro er lovlig registrert i Fellesskapet, eller som har oppnådd 
lovmessige rettigheter gjennom bruk i god tro før den dato 
denne forordning trer i kraft (eller, dersom det dreier seg om en 
tradisjonell betegnelse som er tilføyd i vedlegg III etter at denne 
forordning er trådt i kraft, før datoen for denne tilføyelsen), og 
som har vært lovlig brukt i god tro siden de ble registrert eller 
siden rettighetene ble oppnådd. Dette ledd skal gjelde bare på 
territoriet til medlemsstaten på hvis territorium varenavnet er 
registrert eller rettighetene er oppnådd gjennom bruk.

Dette nummer skal gjelde med forbehold for bestemmelsene i 
vedlegg VII avsnitt F og vedlegg VIII avsnitt H i forordning 
(EF) nr. 1493/1999.

4. Dersom en tradisjonell betegnelse oppført i vedlegg III til 
denne forordning også inngår i en av kategoriene av angivelser 
som er nevnt i vedlegg VII avsnitt A og avsnitt B nr. 1 og 2 
i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal bestemmelsene i denne 
artikkel gjelde for den tradisjonelle betegnelsen i stedet for de 
andre bestemmelsene i avdeling IV og V.

Beskyttelsen av en tradisjonell betegnelse skal gjelde bare for 
det eller de språk den angitt i vedlegg III.

Enhver tradisjonell betegnelse som er oppført i vedlegg 
III, skal være knyttet til en eller flere kategorier vin. Disse 
kategoriene er:

kvalitetssterkviner fra et bestemt dyrkingsområde og a) 
sterkviner med geografisk betegnelse. Beskyttelsen av 
den tradisjonelle betegnelsen skal i så fall gjelde bare for 
betegnelsen på sterkviner,

musserende kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde b) 
(herunder musserende kvbd av aromatisk type). 
Beskyttelsen av den tradisjonelle betegnelsen skal i så 
fall gjelde bare for betegnelsen på musserende viner og 
kullsyreimpregnerte musserende viner,

perlende kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde og c) 
perlende viner med geografisk betegnelse. Beskyttelsen 
av den tradisjonelle betegnelsen skal i så fall gjelde bare 
for betegnelsen på perlende viner og kullsyreimpregnerte 
perlende viner,
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kvalitetsviner fra et bestemt dyrkingsområde med unntak d) 
av vinene nevnt i bokstav a), b) og c) og bordviner med 
geografisk betegnelse. Beskyttelsen av den tradisjonelle 
betegnelsen skal i så fall gjelde bare for betegnelsen 
på andre viner enn sterkviner, musserende viner, 
kullsyreimpregnerte musserende viner, perlende viner og 
kullsyreimpregnerte perlende viner,

druemost i gjæring beregnet på direkte konsum med e) 
geografisk betegnelse. Beskyttelsen av den tradisjonelle 
betegnelsen skal i så fall gjelde bare for betegnelsen på 
druemost i gjæring,

vin av overmodne druer med geografisk betegnelse. f) 
Beskyttelsen av den tradisjonelle betegnelsen skal i så fall 
gjelde bare for betegnelsen på vin av overmodne druer.

5. For å kunne bli oppført i vedlegg III del A, skal en 
tradisjonell betegnelse oppfylle følgende vilkår:

den må være spesifikk i seg selv og nøyaktig definert i a) 
medlemsstatens lovgivning,

den må skille seg tilstrekkelig ut og/eller være alminnelig b) 
kjent innenfor fellesskapsmarkedet,

den må ha vært tradisjonelt brukt i minst ti år i den aktuelle c) 
medlemsstaten,

den må være knyttet til én eller eventuelt flere viner eller d) 
kategorier viner fra Fellesskapet.

6. For å kunne bli oppført i vedlegg III del B må de 
tradisjonelle betegnelsene oppfylle vilkårene nevnt i nr. 5, de 
må være knyttet til en vin med en geografisk betegnelse, og 
de må angi vinen som en vin med opprinnelse i det aktuelle 
dyrkingsområdet eller det aktuelle stedet på Fellesskapets 
territorium, når vinens kvalitet, omdømme eller en annen 
bestemt egenskap ved vinen, som er uttrykt ved den aktuelle 
tradisjonelle betegnelsen, hovedsakelig kan tilskrives nevnte 
geografiske opprinnelse.

7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om:

fakta som ligger til grunn for godkjennelsen av de a) 
tradisjonelle betegnelsene,

tradisjonelle betegnelser på viner som er tillatt i deres b) 
lovgivning, og som oppfyller ovennevnte vilkår, samt 
vinene de er forbeholdt,

eventuelle tradisjonelle betegnelser som ikke lenger er c) 
beskyttet i opprinnelsesstaten.

8. Som unntak fra nr. 1 til 7 kan visse tradisjonelle 
betegnelser oppført i vedlegg III del A, angis i merkingen av 

viner med geografisk betegnelse med opprinnelse i tredjestater 
på opprinnelsestredjestatens språk eller på et annet språk, når 
dette språket tradisjonelt brukes til slike angivelser, forutsatt

at disse statene har framlagt en grunngitt søknad for a) 
Kommisjonen og oversendt lovtekstene som omhandler 
disse betegnelsene,

at vilkårene i nr. 5 og 9 er oppfylt, ogb) 

at krav fastsatt av tredjestater, ikke er av en slik art at c) 
de kan villede forbrukerne med hensyn til den aktuelle 
betegnelsen.

For hver tradisjonelle betegnelse skal de berørte tredjestater 
angis i vedlegg III del A.

9. I henhold til vedlegg VII avsnitt D nr. 1 sjette ledd i 
forordning (EF) nr. 1493/1999 og denne artikkel nr. 8 anses 
bruken av et annet språk enn en stats offisielle språk å være 
tradisjonell i forbindelse med en tradisjonell betegnelse, når 
bruken av dette språket er fastsatt i den berørte stats lovgivning 
og språket har vært brukt uten opphold i den tradisjonelle 
betegnelsen i løpet av minst de siste 25 år.

10. Bestemmelsene i denne artikkel skal gjelde med forbehold 
for artikkel 28 og 29.

Artikkel 25

NAVNET PÅ ET FORETAK

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav b) 
sjette strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 kan navnet 
på et foretak brukes bare når foretaket har deltatt i den 
forretningsmessige distribusjonen av produktet og har gitt sitt 
samtykke.

Når foretaket svarer til vindyrkingsenheten der vinen er 
produsert, kan navnet på foretaket brukes bare dersom vinen 
utelukkende stammer fra druer høstet i vingårder som tilhører 
vindyrkingsenheten, og vinframstillingen har funnet sted i 
denne driftsenheten.

Medlemsstatene skal fastsette bruksvilkårene for slike navn for 
viner produsert på deres territorium.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
truffet i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres.

Artikkel 26

ANGIVELSER MED HENSyN TIL TAPPING

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav b) 
sjuende strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal 
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medlemsstatene fastsette betegnelser som angir at en bordvin 
med geografisk betegnelse eller en kvbd, som er produsert på 
deres territorium, er tappet:

i vindyrkingsenheten, ellera) 

av en sammenslutning av vindyrkingsenheter, ellerb) 

i et foretak som ligger i produksjonsregionen eller i c) 
umiddelbar nærhet av denne, for kvbd som nevnt i vedlegg 
VI avsnitt D nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Medlemsstatene skal definere rammen og vilkårene for bruken 
av slike angivelser.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
truffet i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal med alle egnede 
midler påse at disse tiltakene offentliggjøres. 

Artikkel 27

TILLEGGSBESTEMMELSER FASTSATT AV 
PRODUSENTMEDLEMSSTATENE

Reglene i denne avdeling om visse valgfrie betegnelser skal 
gjelde uten å berøre produsentmedlemsstatenes mulighet til å 
gjøre slike angivelser obligatoriske, forby dem eller begrense 
bruken av dem for viner produsert på deres territorium i 
henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 4 i forordning (EF) nr. 
1493/1999. Medlemsstatene kan innføre strengere vilkår enn 
de som er fastsatt i denne avdeling ved å begrense bruken av 
de valgfrie betegnelsene.

KAPITTEL II

SÆRLIGE REGLER FOR BORDVINER MED 
GEOGRAFISK BETEGNELSE

Artikkel 28

BRUK AV GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Når det gjelder bordviner med betegnelsen:

– «Landwein», for bordviner med opprinnelse i Tyskland, 
Østerrike og provinsen Bolzano i Italia,

– «vin de pays», for bordviner med opprinnelse i Frankrike, 
Luxembourg og regionen Val d’Aosta i Italia,

– «indicazione geografica tipica», for bordviner med 
opprinnelse i Italia,

– «vino de la tierra», for bordviner med opprinnelse i 
Spania,

– «ονομασία κατά παράδοση» (appellation traditionnelle) 
eller «τοπικός οίνος» (vin de pays), for bordviner med 
opprinnelse i Hellas,

– «vinho regional», for bordviner med opprinnelse i 
Portugal,

– «regional wine», for bordviner med opprinnelse i Det 
forente kongerike, og

– «landwijn», for bordviner med opprinnelse i Nederland,

skal hver produsentmedlemsstat underrette Kommisjonen i 
samsvar med vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav b) tredje 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999, om:

listen over navn på geografiske enheter som er mindre enn a) 
medlemsstaten i henhold til artikkel 51 nr. 1 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, som kan brukes, samt bestemmelser 
som fastlegger bruken av de angitte betegnelsene og 
navnene,

senere endringer i listen og bestemmelsene nevnt i bokstav b) 
a).

Nasjonale regler for bruken av betegnelsene angitt i første 
ledd må kreve at betegnelsene skal være knyttet til bruken 
av en bestemt geografisk betegnelse som er mindre enn 
medlemsstaten og forbeholdt bordviner som oppfyller visse 
vilkår i forbindelse med produksjonen, særlig med hensyn til 
vinstokksorter, minste naturlige alkoholstyrke i volumprosent 
og en vurdering eller en angivelse av de organoleptiske 
egenskapene.

Reglene for bruken nevnt i annet ledd kan likevel tillate 
at betegnelsen «ονομασία κατά παράδοση» (appellation 
traditionnelle) eller «τοπικός οίνος» (vin de pays), når de 
utfyller betegnelsen «Ρετσίνα» (retsina), ikke nødvendigvis er 
knyttet til en bestemt geografisk betegnelse.

Produsentmedlemsstatene kan vedta strengere regler for bruken 
av disse betegnelsene for viner produsert på deres territorium.

Kommisjonen skal offentliggjøre navnene på de geografiske 
enhetene som er meddelt den i henhold til første ledd, i 
C-utgaven av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KAPITTEL III

SÆRLIGE REGLER FOR KVBD

Artikkel 29

TRADISJONELLE SÆRBETEGNELSER

1. Med forbehold for tilleggsbetegnelser som er tillatt 
i henhold til nasjonale lovgivninger, og forutsatt at 
fellesskapsbestemmelser og nasjonale bestemmelser om de 
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aktuelle vinene er oppfylt, skal de tradisjonelle særbetegnelsene 
som nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, være som følger:

for Belgia:a) 

– «gecontroleerde oorsprongsbenaming»,

– «appellation d’origine contrôlée»,

for Tyskland:b) 

følgende betegnelser som ledsager angivelsen av vinenes 
opprinnelse:

– «Qualitätswein», «Qualitätswein garantierten 
Ursprungs»,

– «Qualitätswein mit Prädikat», i forbindelse med en av 
betegnelsene «Kabinett»,   «Spätlese», 
«Auslese», «Beerenauslese», «Trockenbeerenauslese» 
eller «Eiswein»,

for Hellas:c) 

– «Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη» («ΟΠΕ») 
(appellation d’origine contrôlée),

– «Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» 
(«ΟΠΑΠ» (appellation d’origine de   
qualité supérieure)

 Når merkingen inneholder navnet på en driftsenhet, en 
vinstokksort eller et varenavn, skal navnet på det bestemte 
dyrkingsområdet likevel gjentas mellom ordene «Ονομασία 
προελεύσεως» og «ελεγχόμενη» eller mellom ordene 
«Ονομασία προελεύσεως» og «ανωτέρας ποιότητος», og 
det hele skal være angitt med skrifttegn av samme type, 
størrelse og farge,

 – «Οίνος γλυκός φυσικός» (vin doux naturel),

 – «Οίνος φυσικώς γλυκύς» (vin naturellement doux),

for Spania:d) 

– «Denominación de origen», «Denominación de origen 
calificada», «D.O.»,    «D.O.Ca».

 Disse betegnelsene skal imidlertid angis på etiketten like 
under navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

– «vino generoso», «vino generoso de licor», «vino 
dulce natural»,

for Frankrike:e) 

– «appellation d’origine contrôlée», «appellation 
contrôlée».

 Når merkingen inneholder navnet på en driftsenhet, 
en vinstokksort eller et varenavn, skal navnet på det 
bestemte dyrkingsområdet likevel gjentas mellom ordene 
«appellation» og «contrôlée», og det hele skal være angitt 
med skrifttegn av samme type, størrelse og farge,

– «appellation d’origine vin délimité de qualité 
supérieure», «vin doux naturel».

 Disse betegnelsene kan ikke være angitt i form av et 

akronym, med mindre de er ledsaget av en logo som 
Frankrike har fastsatt for hver av disse kategoriene,

for Italia:f) 

– «Denominazione di origine controllata», 
«Denominazione di origine controllata e   
garantita», «vino dolce naturale», «D.O.C.», 
«D.O.C.G.».

 Betegnelsen «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» kan 
være angitt i merkingen av DOC-produkter fra provinsen 
Bolzano, og betegnelsen «Kontrollierte und garantierte 
Ursprungsbezeichnung» kan være angitt for DOCG-
produkter fra provinsen Bolzano, 

for Luxembourg:g) 

– «Marque nationale» supplert med ordene «Appellation 
contrôlée» eller «Appellation d’origine contrôlée», i 
forbindelse med navnet på det bestemte dyrkingsområdet 
«Moselle luxembourgoise», «A.O.C.».

 Uttrykket «marque nationale» kan være angitt på en 
tilleggsetikett,

– «vendange tardive», «vin de paille» og «vin de 
glace» i forbindelse med navnet på  det bestemte 
dyrkingsområdet «Moselle luxembourgoise – 
Appellation contrôlée»,

for Østerrike:h) 

 følgende betegnelser som ledsager angivelsen av vinenes 
opprinnelse:

– «Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer»,

– «Qualitätswein»,

– «Kabinett» eller «Kabinettwein»,

– «Qualitätswein besonderer Reife und Leseart» eller 
«Prädikatswein»,

– «Spätlese» eller «Spätlesewein»,

– «Auslese» eller «Auslesewein»,

– «Beerenauslese» eller «Beerenauslesewein»,

– «Ausbruch» eller «Ausbruchwein»,

– «Trockenbeerenauslese» eller 
«Trockenbeerenauslesewein»,

– «Eiswein»,
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– «Strohwein»,

– «Schilfwein»,

– «Districtus Austria Controllatus» eller «DAC»,

for Portugal:i) 

– «Denominação de origem», «Denominação de 
origem controlada», «Indicação de proveniência 
regulamentada», «vinho generoso», «vinho dolce 
natural», «D.O.», «D.O.C.» og «I.P.R.».

 Betegnelsen «região demarcada» kan brukes i forbindelse 
med betegnelsen «denominação de origem controlada»,

for Det forente kongerike:j) 

– «English vineyard quality wine psr» og «Welsh 
vineyard quality wine psr».

2. De tradisjonelle særbetegnelsene i henhold til vedlegg VIII 
avsnitt D nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, og som kan brukes som varebetegnelse 
for en musserende kvbd, skal være som følger:

for Tyskland:a) 

– «Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs»,

for Hellas:b) 

 – «Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη» («ΟΠΕ») 
(appellation d’origine contrôlée),

 – «Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος» 
(«ΟΠΑΠ») (appellation d’origine de qualité 
supérieure).

 Når merkingen inneholder navnet på en driftsenhet, en 
vinstokksort eller et varenavn, skal navnet på det bestemte 
dyrkingsområdet likevel gjentas mellom ordene «Ονομασία 
προελεύσεως» og «ελεγχόμενη» eller mellom ordene 
«Ονομασία προελεύσεως» og «ανωτέρας ποιότητος», og 
det hele skal være angitt med skrifttegn av samme type, 
størrelse og farge,

for Spania:c) 

– «Denominación de origen» og «Denominación de 
origen calificada», «D.O.» og  «D.O.Ca».

 Disse betegnelsene skal imidlertid angis på etiketten like 
under navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

for Frankrike:d) 

– «appellation d’origine contrôlée»,

– «appellation contrôlée».

 Når en merking med betegnelsen «appellation contrôlée» 

inneholder navnet på en driftsenhet, en vinstokksort eller 
et varenavn, skal navnet på det bestemte dyrkingsområdet 
likevel gjentas mellom ordene «appellation» og «contrôlée», 
og det hele skal være angitt med skrifttegn av samme type, 
størrelse og farge,

– «appellation d’origine vin délimité de qualité 
supérieure».

 Disse betegnelsene kan ikke være angitt i form av et 
akronym, med mindre de er ledsaget av en logo som 
Frankrike har fastsatt for hver av disse kategoriene,

for Italia:e) 

– «Denominazione di origine controllata», 
«Denominazione di origine controllata e garantita», 
«D.O.C.» og «D.O.C.G.».

 Betegnelsen «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» 
kan være angitt i merkingen av DOC-viner produsert i 
provinsen Bolzano, og betegnelsen «Kontrollierte und 
garantierte Ursprungsbezeichnung» kan være angitt for 
DOCG-viner produsert i provinsen Bolzano, 

for Luxembourg:f) 

– «Marque nationale» ledsaget av ordene «appellation 
contrôlée» eller «Appellation  d’origine contrôlée» i 
forbindelse med navnet på det bestemte dyrkingsområdet 
«Moselle luxembourgoise» og «A.O.».

 Uttrykket «marque nationale» kan være angitt på en 
tilleggsetikett,

for Portugal:g) 

– «Denominação de origem», «Denominação de 
origem controlada» og «Indicação de proveniência 
regulamentada», «D.O.», «D.O.C.» og «I.P.R.».

Artikkel 30

UNNTAK FRA KRAVET OM ANGIVELSE AV 
TRADISJONELL SÆRBETEGNELSE 

Som unntak fra vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav c) annet 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999, kan viner som i 
henhold til gjeldende fellesskapsbestemmelser eller nasjonale 
bestemmelser er berettiget til å bære navnet på et av følgende 
bestemte dyrkingsområder, markedsføres med angivelse av 
bare navnet på det aktuelle bestemte dyrkingsområdet:

for Hellas:a) 

– «Σάμος» («Samos»),
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for Spania:b) 

– «Cava»,

– «Jerez», «Xérès» eller «Sherry»,

– «Manzanilla»,

for Frankrike:c) 

– «Champagne»,

for Italia:d) 

– «Asti»,

– «Marsala»,

– «Franciacorta»,

for Portugal:e) 

– «Madeira» eller «Madère»,

– «Porto» eller «Port».

Artikkel 31

GEOGRAFISK ENHET SOM ER MINDRE ENN ET 
BESTEMT DyRKINGSOMRÅDE

1. Med henblikk på betegnelse av en kvbd i merkingen 
i henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav c) første 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999, menes med 
navnet på en «geografisk enhet som er mindre enn et bestemt 
dyrkingsområde», navnet på:

et lite sted eller en gruppe av slike steder,a) 

en kommune eller en del av en kommune,b) 

et underområde av et vindyrkingsområde eller en del av et c) 
slikt underområde.

2. Produsentmedlemsstatene kan tildele en kvbd et 
navn på en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt 
dyrkingsområde, forutsatt

at den geografiske enheten en nøye avgrenset, oga) 

at alle druene som er brukt til produksjon av vinen, har b) 
opprinnelse i vedkommende enhet.

3. Når det gjelder kvbd som er produsert av produkter av 
druer som er høstet i forskjellige geografiske enheter som 
nevnt i nr. 1, og som ligger innenfor det samme bestemte 
dyrkingsområdet, skal den eneste tillatte angivelsen i tillegg 
til navnet på det bestemte dyrkingsområdet være navnet på 
den største geografiske enheten som omfatter alle de berørte 
vindyrkingsområdene.

Produsentmedlemsstatene kan likevel, med forbehold for 
artikkel 20, tillatte bruk av følgende betegnelser for å angi en 
kvbd:

navnet på en geografisk enhet som nevnt i nr. 1, når vinen a) 
et søtet med et produkt som er produsert i det samme 
bestemte dyrkingsområdet, unntatt rektifisert konsentrert 
druemost,

navnet på en geografisk enhet som nevnt i nr. 1, når vinen b) 
stammer fra en blanding av druer, druemoster, ung, ikke-
ferdiggjæret vin eller, inntil 31. august 2003, viner med 
opprinnelse i den geografiske enheten de skal angis ved, 
med et produkt som er produsert i det samme bestemte 
dyrkingsområdet, men utenfor den aktuelle geografiske 
enheten, forutsatt at 85 % den berørte kvbd er produsert av 
druer som er høstet i den geografiske enheten den bærer 
navnet til, og, når det gjelder unntaket som bortfaller 31. 
august 2003, forutsatt at en slik ordning er fastsatt i den 
berørte produsentmedlemsstatens bestemmelser før 1. 
september 1995,

navnet på en geografisk enhet som nevnt i nr. 1, ledsaget c) 
av navnet på en kommune eller en del av en kommune eller 
på en av flere kommuner som den geografiske enheten 
strekker seg over, forutsatt

i) at en slik bestemmelse har vært tradisjon og sedvane 
og er fastsatt i den berørte  m e d l e m s s t a t s 
bestemmelser før 1. september 1976, og

ii) at navnet på en kommune eller en del av en kommune 
eller et av navnene på kommunene som er oppført 
på en liste som skal fastsettes, er brukt for å angi 
alle kommunene på hvis territorium den aktuelle 
geografiske enheten strekker seg over.

Produsentmedlemsstatene skal fastsette en liste over 
typer av geografiske enheter og navnene på de bestemte 
dyrkingsområdene som de geografiske enhetene tilhører, som 
nevnt i unntaket i bokstav b) som gjelder fram til 31. august 
2003. Kommisjonen skal underrettes om denne listen.

Produsentmedlemsstatene skal opprette en liste over navnene 
på kommunene nevnt i bokstav c) punkt ii) og underrette 
Kommisjonen om den.

Kommisjonen skal med alle egnede midler påse at slike lister 
offentliggjøres. 

4. Navnet på et bestemt dyrkingsområde og navnet på en 
geografisk enhet som nevnt i nr. 1 kan ikke tildeles:
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– en vin som er et resultat av en blanding av en musserende 
kvbd og et produkt som er produsert utenfor vedkommende 
bestemte dyrkingsområde,

– en musserende kvbd som har vært søtet med et produkt 
som er produsert utenfor vedkommende bestemte 
dyrkingsområde.

Første ledd skal ikke gjelde for viner oppført på en liste 
som skal fastsettes i henhold til vedlegg VI avsnitt D nr. 2 i 
forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikkel 32

GEOGRAFISK ENHET SOM ER STØRRE ENN ET 
BESTEMT DyRKINGSOMRÅDE

Når medlemsstatene fastsetter en liste i henhold til vedlegg 
VII avsnitt B nr. 1 bokstav c) annet strekpunkt i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 over geografiske enheter som er større 
enn et bestemt dyrkingsområde, for viner produsert på deres 
territorium, skal de definere rammen og vilkårene for bruken 
av listen, og de skal underrette Kommisjonen om tiltakene de 
har truffet. Kommisjonen skal med alle egnede midler påse at 
disse tiltakene offentliggjøres.

Artikkel 33

TAPPING I ET BESTEMT DyRKINGSOMRÅDE

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav c) tredje 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal medlemsstatene 
fastsette en betegnelse som angir at tappingen har funnet sted 
i det bestemte dyrkingsområdet, for viner produsert på deres 
territorium. De skal definere rammen og vilkårene for bruken 
av betegnelsen.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om tiltak 
de har truffet i henhold til nr. 1. Kommisjonen skal med alle 
egnede midler påse at disse tiltakene offentliggjøres. 

3. Betegnelsene nevnt i nr. 1 kan ikke brukes med 
mindre tappingen har funnet sted i det aktuelle bestemte 
dyrkingsområdet eller i en virksomhet som ligger i umiddelbar 
nærhet av vedkommende dyrkingsområde i henhold til artikkel 
2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 1607/2000(1).

(1) EFT L 185 av 25.7.2000, s. 17. 

AVDELING V

REGLER SOM GJELDER FOR IMPORTERTE 
PRODUKTER 

Artikkel 34

FELLES REGLER

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 kan merkingen av viner med opprinnelse i 
tredjestater, unntatt musserende viner og kullsyreimpregnerte 
musserende viner, samt av produkter i avdeling II som er 
framstilt i tredjestater, suppleres med følgende angivelser:

navn, adresse og stilling til den eller de personer som har a) 
deltatt i markedsføringen, forutsatt at bruksvilkårene er 
fastsatt av den berørte tredjestat,

produkttype. Bestemmelsene i artikkel 16 skal gjelde b) 
tilsvarende,

en særlig farge, forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt av c) 
den berørte tredjestat.

Når det gjelder sterkviner, perlende viner og kullsyreimpregnerte 
perlende viner samt produkter i avdeling II som er framstilt i 
tredjestater, skal angivelsen fastsatt i første ledd bokstav b) 
brukes forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt av den berørte 
tredjestat.

2. Når det gjelder angivelsene nevnt i nr. 1 første ledd 
bokstav a) og angivelser med hensyn til importøren, eller, når 
tappingen har funnet sted i Fellesskapet, av tapperen, som 
nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 3 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, skal bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1, 
nr. 2 første og annet ledd, nr. 3 første ledd og nr. 4 i denne 
forordning gjelde tilsvarende.

Når det gjelder produkter fra tredjestater uten geografisk 
betegnelse, skal kommunen der personen eller personene 
nevnt i første ledd har sitt hovedkontor, angis i merkingen med 
skrifttegn som ikke er større enn halvparten av skrifttegnene som 
er brukt i ordet «vin», etterfulgt av navnet på tredjestaten.

Når det gjelder produkter fra tredjestater med geografisk 
betegnelse, skal kommunen der personen eller personene 
nevnt i første ledd har sitt hovedkontor, angis i merkingen med 
skrifttegn som ikke er større enn halvparten av skrifttegnene 
som er brukt i den geografiske betegnelsen.

Annet og tredje ledd skal ikke gjelde når kommunen eller 
delen av kommunen er angitt ved hjelp av en kode som nevnt i 
vedlegg VII avsnitt E i forordning (EF) nr. 1493/1999.
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Artikkel 35

ANGIVELSE AV NAVN PÅ TREDJESTATER

Angivelsen av navn på tredjestater som nevnt i vedlegg VII 
avsnitt A nr. 2 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal 
suppleres:

for viner som er et resultat av en blanding utført i en a) 
tredjestat av produkter med opprinnelse i flere tredjestater, 
med betegnelsen «blanding av viner fra forskjellige stater 
utenfor Det europeiske fellesskap» eller «blanding av 
viner fra … », supplert med navnene på de aktuelle 
tredjestatene,

for viner som er framstilt i en tredjestat av druer høstet b) 
i en annen tredjestat, betegnelsen «vin framstilt i … av 
druer høstet i …» supplert med navnene på de aktuelle 
tredjestatene.

Artikkel 36

IMPORTERTE VINER MED GEOGRAFISK 
BETEGNELSE

1. Merkingen av en importert vin, herunder en vin framstilt 
av overmodne druer eller en druemost i gjæring beregnet på 
direkte konsum, som kommer fra en tredjestat som er medlem 
av Verdens handelsorganisasjon, kan inneholde navnet på en 
geografisk betegnelse som nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 2 
bokstav d) i forordning (EF) nr. 1493/1999, forutsatt at denne 
angir at vinen har opprinnelse i territoriet til en tredjestat 
eller en region eller et sted i vedkommende tredjestat, og 
at kvaliteten, omdømmet eller andre bestemte kjennetegn 
ved produktet i det vesentlige kan tilskrives den geografiske 
opprinnelsen.

Når det gjelder angivelser som unntaksvis brukes til å angi 
at en vin har opprinnelse i en tredjestat i sin helhet, kan 
angivelsene nevnt i vedlegg IV til denne forordning brukes i 
merkingen av en importert vin.

2. Når et produkt som nevnt i nr. 1, kommer fra en tredjestat 
som ikke er medlem av Verdens handelsorganisasjon, skal 
følgende vilkår også være oppfylt i tillegg til vilkåret angitt i 
nevnte nummer:

den aktuelle geografiske betegnelsen skal betegne et nøye a) 
avgrenset vinproduksjonsområde som er mindre enn den 
aktuelle tredjestatens vindyrkingsterritorium,

druene som er brukt til framstilling av produktet, skal b) 
stamme fra vedkommende geografiske enhet,

druene som gir viner som oppfyller typiske kvalitetskrav, c) 
skal være høstet i vedkommende geografiske enhet, og

betegnelsen skal brukes til å angi viner på hjemmemarkedet d) 
til den aktuelle tredjestaten, og den skal være tillagt dette 
formål i vedkommende lands lovgivning.

Den aktuelle tredjestaten skal oversende Kommisjonen nevnte 
lovgivning. Når vilkårene er oppfylt, skal navnet på tredjestaten 
oppføres på listen i vedlegg V til denne forordning.

3. De geografiske betegnelsene nevnt i nr. 1 og 2 skal ikke 
kunne forveksles med en geografisk betegnelse som er brukt til 
å angi en kvbd, en bordvin eller en annen importert vin som er 
oppført i lister i avtaler som er inngått mellom tredjestater og 
Fellesskapet.

Visse geografiske betegnelser fra tredjestater som nevnt i første 
ledd, som er homonymer til geografiske betegnelser som brukes 
til å angi en kvbd, en bordvin eller en importert vin, kan likevel 
brukes når de praktiske bruksvilkårene sikrer at de vil kunne 
skjelnes fra hverandre, idet det tas hensyn til nødvendigheten 
av å sikre likebehandling av de berørte produsentene og sørge 
for at forbrukerne ikke villedes.

På samme måte kan enkelte betegnelser fra tredjestater som 
er homonymer til tradisjonelle betegnelser oppført i tillegg 
III del B, og som angir at en vin har opprinnelse i en region 
eller et sted på territoriet til den berørte tredjestaten, når 
vinens kvalitet, omdømme eller et annet bestemt kjennetegn 
ved denne som er uttrykt ved den aktuelle betegnelsen, i det 
vesentlige kan tilskrives den geografiske opprinnelsen, brukes 
når de praktiske bruksvilkårene sikrer at de vil kunne skjelnes 
fra hverandre, idet det tas hensyn til nødvendigheten av å sikre 
likebehandling av de berørte produsentene og sørge for at 
forbrukerne ikke villedes.

Disse angivelsene og betegnelsene og praktiske bruksvilkårene 
er angitt i vedlegg VI.

4. De geografiske betegnelsene og de tradisjonelle 
betegnelsene som er nevnt i nr. 1, 2 og 3, kan ikke brukes, 
selv om de i bokstavelig forstand er korrekte med hensyn 
til territoriet, regionen eller stedet der produktene har sin 
opprinnelse, dersom de kan gi publikum et falskt inntrykk av 
at produktene har sin opprinnelse i et annet territorium.

5. Viner som er importert fra De forente stater, kan angis 
med navnet på staten, eventuelt supplert med navnet på et 
county eller et vindyrkingsområde, selv om bare 75 % av den 
aktuelle vinen stammer fra druer som er høstet i den aktuelle 
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staten eller i det county den bærer navnet til, forutsatt at vinen 
utelukkende stammer fra druer høstet på De forente staters 
territorium.

Første ledd skal likevel gjelde bare fram til ikrafttredelsen av 
en avtale etter forhandlingene med De forente stater med sikte 
på å vedta en avtale om handel med vin, særlig om ønologiske 
framstillingsmåter og beskyttelse av geografiske betegnelser, 
og senest fram til 31. desember 2003.

Artikkel 37

ANDRE ANGIVELSER SOM KAN INNGÅ I 
MERKINGEN AV IMPORTERTE VINER MED 

GEOGRAFISK BETEGNELSE 

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 kan merkingen av viner med opprinnelse i 
tredjestater (unntatt musserende viner og kullsyreimpregnerte 
musserende viner, men medregnet vin av overmodne druer) 
og druemost i gjæring beregnet på direkte konsum som er 
framstilt i tredjestater, og som har en geografisk betegnelse i 
samsvar med artikkel 36, suppleres med følgende angivelser:

årgang. Denne kan angis dersom bruksvilkårene er fastsatt a) 
av den berørte tredjestat, og dersom minst 85 % av druene 
som er anvendt i framstillingen av den aktuelle vinen, 
med fratrekk for mengden produkter som er brukt til en 
eventuell søtning, er høstet i løpet av det aktuelle året,

navnet på én eller flere vinstokksorter. De aktuelle b) 
vinstokksortene skal brukes forutsatt

i)  at bruksvilkårene er fastsatt av den berørte 
tredjestat,

ii) at navnene på vinstokksorter og synonymene for disse 
er i samsvar med artikkel 20 nr. 3 bokstav a), b) og c) 
i kommisjonsforordning (EF) nr. 1227/2000(1), og

iii) at vilkårene nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c), 
d), e) og f) i denne forordning er   
oppfylt. Bestemmelsene i artikkel 19 nr. 2 skal gjelde 
tilsvarende,

en utmerkelse, medalje eller konkurranse. Bestemmelsene c) 
i artikkel 21 skal gjelde tilsvarende,

angivelser som gjelder produktets framstillingsart eller d) 
-metode, forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt av den 
berørte tredjestat, 

(1) EFT L 143 av 16.6.2000, s. 1. 

for viner fra tredjestater og druemost i gjæring beregnet e) 
på direkte konsum som stammer fra tredjestater, andre 
tradisjonelle tilleggsbetegnelser enn de som er oppført 
i vedlegg III, i samsvar med lovgivningen i den berørte 
tredjestat, samt tradisjonelle tilleggsbetegnelser som er 
oppført i vedlegg III, forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt 
av den berørte tredjestat i samsvar med artikkel 23 og 24, 

navnet på et foretak, forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt f) 
av den berørte tredjestat. Bestemmelsene i artikkel 25 nr. 1 
skal gjelde tilsvarende,

forutsatt at bruksvilkårene er fastsatt av den berørte g) 
tredjestat, en betegnelse som angir at vinen er tappet:

i) i vindyrkingsenheten, av en sammenslutning av 
vindyrkingsenheter eller i et foretak som ligger i 
produksjonsregionen, eller

ii) i produksjonsregionen, forutsatt at tappingen har 
funnet sted i den aktuelle produksjonsregionen eller i 
virksomheter som ligger i umiddelbar nærhet av denne 
regionen.

2. Betegnelsene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan anvendes 
samtidig når minst 85 % av produktene i blandingen som 
berøres av disse bestemmelsene, med fratrekk for mengden 
produkter som er brukt til en eventuell søtning, stammer fra 
vinstokksorten og årgangen som er angitt i betegnelsen på det 
aktuelle produktet.

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan viner som er importert 
fra De forente nasjoner, bruke navnet på en vinstokksort 
selv om bare 75 % av den aktuelle vinen stammer fra druer 
fra den vinstokksorten vinen bærer navnet til, forutsatt at 
vedkommende vinstokksort er avgjørende for den aktuelle 
vinens karakter.

Dette unntaket skal likevel gjelde bare fram til ikrafttredelsen 
av en avtale etter forhandlingene med De forente stater med 
sikte på å vedta en avtale om handel med vin, særlig om 
ønologiske framstillingsmåter og beskyttelse av geografiske 
betegnelser, og senest fram til 31. desember 2003.

AVDELING VI

REGLER SOM GJELDER FOR STERKVINER, PERLENDE 
VINER OG KULLSYREIMPREGNERTE PERLENDE VINER 

Artikkel 38

OBLIGATORISKE ANGIVELSER

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt A nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 skal merkingen av sterkviner, perlende viner og 
kullsyreimpregnerte perlende viner, i tillegg til de obligatoriske 
angivelsene i avsnitt A nr. 1 i nevnte vedlegg, angi:
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navnet eller firmanavnet samt kommunen og medlemsstaten a) 
til tapperen, eller for beholdere med et nominelt volum 
som overstiger 60 liter, avsenderen. For perlende 
viner kan navnet på tapperen erstattes med navnet på 
vinframstilleren,

for importerte viner, importøren eller tapperen når tappingen b) 
finner sted i Fellesskapet.

Med hensyn til angivelsene nevnt i første ledd skal 
bestemmelsene i artikkel 15 gjelde tilsvarende for produkter 
framstilt i Fellesskapet, og bestemmelsene i artikkel 34 nr. 
1 bokstav a) skal gjelde tilsvarende for produkter framstilt i 
tredjestater.

2. Betegnelsen «kullsyreimpregnert perlende vin» som 
nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav g) i forordning (EF) 
nr. 1493/1999, skal angis på etiketten med de obligatoriske 
angivelsene fastsatt i nevnte vedlegg. Betegnelsen skal suppleres 
med uttrykket «produsert ved tilsetting av karbondioksid», med 
skrifttegn av samme type og størrelse, dersom det ikke framgår 
av språket i selve betegnelsen at det er tilsatt karbondioksid.

Disse betegnelsene skal være angitt på samme linje som 
varebetegnelsen eller på linjen umiddelbart under denne.

3. I henhold til vedlegg VII avsnitt A nr. 4 i forordning (EF) nr. 
1493/1999 kan sterkviner, perlende viner og kullsyreimpregnerte 
perlende viner som er produsert i Fellesskapet, angis med en 
geografisk betegnelse. Varebetegnelsen skal i så fall bestå av:

betegnelsen «sterkvin» eller betegnelsen «perlende vin»,a) 

navnet på den geografiske enheten,b) 

en tradisjonell særbetegnelse. Når en slik betegnelse c) 
inneholder produktets varebetegnelse, er det ikke 
obligatorisk å gjenta denne.

Medlemsstatene skal fastsette de tradisjonelle særbetegnelsene 
for viner produsert på deres territorium.

Artikkel 51 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikkel 28 i 
denne forordning samt bestemmelsene i forordning (EF) nr. 
1493/1999 og i denne forordning om beskyttelse av navn på 
bordviner med geografisk opprinnelse skal gjelde tilsvarende 
for sterkviner med geografisk betegnelse og perlende viner 
med geografisk betegnelse.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommi-
sjonen om tiltak truffet i henhold til nr. 3.  

Kommisjonen skal med alle egnede midler påse at disse 
tiltakene offentliggjøres. 

5. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke gjelde for 
kvbd-sterkvin og perlende kvbd, som omfattes av avdeling 
III.

Artikkel 39

VALGFRIE ANGIVELSER

1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 2 i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 kan merkingen av sterkviner, perlende 
viner og kullsyreimpregnerte perlende viner med opprinnelse i 
Fellesskapet suppleres med følgende angivelser:

navn, adresse og stilling til den eller de personer som har a) 
deltatt i markedsføringen. Bestemmelsene i artikkel 15 i 
denne forordning skal gjelde tilsvarende,

produkttype, i samsvar med vilkårene fastsatt av b) 
produsentmedlemsstaten,

en særlig farge i samsvar med vilkårene fastsatt av c) 
produsentmedlemsstaten. Bestemmelsene i artikkel 17 skal 
gjelde tilsvarende.

2. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 2 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan merkingen av sterkviner med geografisk 
betegnelse og perlende viner med geografisk betegnelse med 
opprinnelse i Fellesskapet suppleres med følgende angivelser:

årgang. Bestemmelsene i artikkel 18 og 20 i denne a) 
forordning skal gjelde tilsvarende,

navnet på én eller flere vinstokksorter. Bestemmelsene i b) 
artikkel 19 og 20 skal gjelde tilsvarende,

en utmerkelse, medalje eller konkurranse. Bestemmelsene c) 
i artikkel 21 skal gjelde tilsvarende,

angivelser som gjelder produktets framstillingsart d) 
eller -metode. Bestemmelsene i artikkel 22 skal gjelde 
tilsvarende,

tradisjonelle tilleggsbetegnelser. Bestemmelsene i artikkel e) 
23 og 24 skal gjelde tilsvarende,

navnet på et foretak. Bestemmelsene i artikkel 25 skal f) 
gjelde tilsvarende,
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en betegnelse som angir at vinen er tappet i g) 
vindyrkingsenheten, av en sammenslutning av 
vindyrkingsenheter eller i et foretak som ligger i 
produksjonsregionen. Bestemmelsene i artikkel 26 skal 
gjelde tilsvarende.

3. Nr. 1, unntatt bokstav b), og nr. 2 skal ikke gjelde for 
kvbd-sterkviner og perlende kvbd som omfattes av avdeling 
IV.

Artikkel 40

VILKÅR FOR BRUK AV BETEGNELSENE 
«STERKVIN», «PERLENDE VIN» OG 

«KULLSyREIMPREGNERT PERLENDE VIN» FOR 
VINER FRA TREDJESTATER

Som unntak fra vedlegg VII avsnitt C nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999, kan viner fra tredjestater bruke betegnelsene 
«sterkvin», «perlende vin» og «kullsyreimpregnert perlende 
vin» dersom produktene oppfyller kravene fastsatt i vedlegg 
XI bokstav d), g) og h) i kommisjonsforordning (EF) nr. 
883/2001(1).

AVDELING VII

REGLER SOM GJELDER FOR MUSSERENDE VINER OG 
KULLSYREIMPREGNERTE MUSSERENDE VINER

Artikkel 41

REGLER FOR KULLSyREIMPREGNERTE 
MUSSERENDE VINER

Betegnelsen «kullsyreimpregnert musserende vin» nevnt 
i vedlegg VIII avsnitt D nr. 2 bokstav f) i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 skal angis på etiketten sammen med de 
obligatoriske angivelsene fastlagt i nevnte vedlegg. Betegnelsen 
skal suppleres med uttrykket «produsert ved tilsetting av 
karbondioksid», med skrifttegn av samme type og størrelse, 
dersom det ikke framgår av språket som er brukt i betegnelsen, 
at det er tilsatt karbondioksid.

Disse betegnelsene skal angis på samme linje som 
varebetegnelsen eller på linjen umiddelbart under denne.

Artikkel 42

DEFINISJON AV «SELGER»

1. Med selger som nevnt i vedlegg VIII avsnitt B nr. 2 annet 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 menes enhver 
fysisk eller juridisk person som ikke omfattes av definisjonen 
av vinframstiller, som i eget navn oppbevarer musserende viner 
eller kullsyreimpregnerte musserende viner med henblikk på 

(1) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 1. 

markedsføring for konsum. Det samme gjelder for grupper av 
fysiske eller juridiske personer som nevnt ovenfor.

2. Bestemmelsene i artikkel 15 nr. 1 første ledd skal gjelde 
tilsvarende for angivelsene nevnt i vedlegg VIII avsnitt B nr. 2 
i forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikkel 43

ANGIVELSE AV EN ANNEN GEOGRAFISK ENHET 
ENN ET BESTEMT DyRKINGSOMRÅDE

Navnene på andre geografiske enheter enn bestemte 
dyrkingsområder, som er mindre enn en medlemsstat, og som 
kan brukes i merkingen av en musserende kvalitetsvin med 
opprinnelse i Fellesskapet i henhold til vedlegg VIII avsnitt 
E nr. 1 annet strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999, er 
oppført på listen i vedlegg VII til denne forordning.

Artikkel 44

MUSSERENDE VINER MED OPPRINNELSE I EN 
TREDJESTAT

Musserende viner med opprinnelse i en tredjestat som nevnt 
i vedlegg VIII avsnitt E nr. 1 tredje strekpunkt i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, er oppført på listen angitt i vedlegg VIII 
til denne forordning.

Artikkel 45

TILLEGGSBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene i artikkel 23 og 24 skal gjelde tilsvarende 
for musserende viner.

2. Bestemmelsene i artikkel 29 nr. 2, artikkel 30 og artikkel 
31 nr. 4 skal gjelde for musserende kvbd.

I henhold til vedlegg VIII avsnitt E nr. 12 bokstav a) annet 
strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal bestemmelsene 
i artikkel 22 gjelde tilsvarende for musserende kvbd.

3. Bestemmelsene i avdeling III og IV, med unntak av 
bestemmelsene nevnt i nr. 1 og 2, skal ikke gjelde for 
musserende kvbd.
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Artikkel 46

VINSTOKKSORTENE «PINOT»

Når det gjelder musserende kvbd eller musserende kvalitetsvin, 
kan sortsnavnene som brukes for å supplere produktbetegnelsen 
«Pinot blanc», «Pinot noir» og «Pinot gris» samt tilsvarende 
navn på andre fellesskapsspråk, erstattes med synonymet 
«Pinot».

AVDELING VIII

OVERGANGSBESTEMMELSER OG 
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 47

OVERGANGSBESTEMMELSER

1. Produkter nevnt i denne forordning som er beskrevet og 
presentert i samsvar med gjeldende bestemmelser på området 
på markedsføringstidspunktet, og som ikke lenger er i samsvar 
med nevnte bestemmelser etter at denne forordning er trådt i 
kraft, kan oppbevares med henblikk på salg, markedsføres og 
eksporteres til lagrene er utsolgt.

Etiketter og ferdigpakninger som inneholder betegnelser som 
er trykt i samsvar med gjeldende bestemmelser på området på 
markedsføringstidspunktet, og som ikke lenger er i samsvar 
med nevnte bestemmelser etter at denne forordning er trådt i 
kraft, kan brukes fram til 1. august 2003.

2. Som unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1493/1999 skal følgende bestemmelser gjelde bare fram til 31. 
desember 2002:

artikkel 15 nr. 2 og 7 i rådsforordning (EØF) nr. a) 
823/87(1),

rådsforordning (EØF) nr. 2392/89(b) 2),

artikkel 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3895/91(c) 3),

artikkel 8, 9 og 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2333/92(d) 4),

artikkel 72 i rådsforordning (EØF) nr. 822/87(e) 5).

Artikkel 48

OPPHEVING

1. Forordning (EØF) nr. 3201/90, (EØF) nr. 3901/91 og 
(EF) nr. 554/95 oppheves.

2. Forordning (EF) nr. 881/98 og (EF) nr. 1608/2000 
oppheves.

Artikkel 49

IKRAFTTREDELSE

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2003, med unntak av 
artikkel 19 nr. 3, artikkel 47 nr. 2 og artikkel 48 nr. 2, som får 
anvendelse den dato denne forordning trer i kraft.

(1) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 59. 
(2) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 13. 
(3) EFT L 368 av 31.12.1991, s. 1. 
(4) EFT L 231 av 13.8.1992, s. 9. 
(5) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 1. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2002.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
____________
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VEDLEGG I

Visse forbeholdte flasketyper som nevnt i artikkel 9 nr. 1

1. «Flûte d’Alsace»

a) type: glassflaske bestående av en rett, sylindrisk kropp med lang hals, med  tilnærmet følgende forhold:

 total høyde/bunndiameter = 5 : 1,

 høyde på den sylindriske flaskekroppen = total høyde/3,

b) for viner produsert av druer som er høstet på Frankrikes territorium, er denne flasketypen forbeholdt følgende 
kvbd:

– «Alsace» eller «vin d’Alsace», «Alsace Grand Cru»,

– «Crépy»,

– «Château-Grillet»,

– «Côtes de Provence», rød og rosé,

– «Cassis»,

– «Jurançon», «Jurançon sec»,

– «Béarn», «Béarn-Bellocq», rosé,

– «Tavel», rosé.

For denne flasketypen skal begrensningen av bruken gjelde bare for viner som er produsert av druer som er høstet 
på Frankrikes territorium.

2. «Bocksbeutel» eller «Cantil»

a) type: glassflaske med kort hals og tykkmaget, men avflatet kropp. Flaskens bunn og tverrsnitt på punktet der 
kroppen er mest konveks, er elliptisk,

forholdet mellom den lange og den korte aksen i det elliptiske tverrsnittet = tilnærmet 2 : 1,

forholdet mellom høyden på den konvekse flaskekroppen og den sylindriske flaskehalsen = tilnærmet 2,5 : 1,

b) viner som denne flasketypen er forbeholdt:

i) tyske kvbd:

– Franken,

– Baden:

– med opprinnelse i Taubertal og Schüpfergrund,

– med opprinnelse i følgende deler av kommunen Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg og 
Varnhalt,

ii) italienske kvbd:

– Santa Maddalena (St. Magdalener),

– Valle Isarco (Eisacktaler), produsert av sortene Sylvaner og Müller- Thurgau,

– Terlaner, produsert av sorten Pinot bianco,

– Bozner Leiten,

– Alto Adige (Südtiroler), produsert av sortene Riesling, Müller-Thurgau, Pino nero, Moscato giallo, 
Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weißburgunder) og Moscato rosa (Rosenmuskateller),

– Greco di Bianco,

– Trentino, produsert av sorten Moscato,
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iii) greske viner:

– Agioritiko,

– Rombola Kephalonias,

– viner med opprinnelse på øya Kefalonia,

– viner med opprinnelse på øya Paros,

– viner fra Peloponnes,

iv) portugisiske viner:

– roséviner og bare de andre kvbd og «vinho regional» som det er påvist at ble korrekt og tradisjonelt 
presentert i flasker av typen «Cantil» allerede før de ble klassifisert som kvbd og «vinho regional».

3. «Clavelin»:

a) type: glassflaske med kort hals og et innhold på 0,62 liter som består av en sylindrisk kropp med påsatte brede 
skuldrer som gir flasken et firskåret utseende, og med tilnærmet følgende forhold:

total høyde/bunndiameter = 2,75,

høyde på den sylindriske delen = total høyde/2,

b) viner som denne flasketypen er forbeholdt:

Franske kvbd:

– Côtes du Jura,

– Arbois,

– L’Etoile,

– Château Chalon.

______________
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VEDLEGG II

Navn på vinstokksorter eller synonymer for disse som inneholder en geografisk betegnelse(1), og som kan angis 
i merkingen av viner i henhold til artikkel 19 nr. 2

Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

Agiorgitiko Hellas

Aglianico Italia og Hellas

Aglianicone Italia og Hellas

Alicante Bouschet Hellas, Italia, Algerie, Tunisia og De forente stater

Alicante Branco Portugal

Alicante Henri Bouschet Frankrike

Alicante Italia

Alikant Buse Den føderale republikken Jugoslavia

Auxerrois Australia, Canada, Sveits, Belgia, Tyskland, Frankrike, 
Luxembourg, Nederland og Det forente kongerike

Banatski rizling Den føderale republikken Jugoslavia

Barbera Bianca Italia

Barbera Argentina, Australia, Kroatia, Mexico, Slovenia, Uruguay, 
De forente stater, Hellas og Italia

Barbera Sarda Italia

Beli burgundec, Weißburgunder, Weißer Burgunder Slovenia

Blauburgunder Canada, Chile og Italia

Blauer Burgunder, Blauer Spätburgunder, Blauburgunder Østerrike

Blauer Frühburgunder, Frühburgunder Tyskland

Blauer Limberger Tyskland

Blauer Spätburgunder, Spätburgunder Tyskland

Blauer Spätburgunder Slovenia

Bonarda Italia

Borba Spania

Bosco Italia

Bragão Portugal

Burgundac beli, Weisse Burgunder Den føderale republikken Jugoslavia

Burgundac Crni Kroatia

Burgundac crni, Blauer Burgunder, Spätburgunder Den føderale republikken Jugoslavia

Burgundac sivi Den føderale republikken Jugoslavia

Burgundac sivi Kroatia
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

Burgundec bel Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

Burgundec crn, Blauburgunder, Blauer Spätburgunder, 
Spätburgunder

Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

Burgundec siv Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

Calabrese, Nero d’Avola Italia

Campanário Portugal

Canari Argentina

Carignan Blanc Frankrike

Carignan Argentina, Kroatia, Israel, Marokko, New Zealand, 
Tunisia, Kypros, Hellas, Frankrike og Portugal

Carignane Australia, Mexico, Tyrkia og De forente stater

Carignano Italia

Chardonnay, Pinot Chardonnay Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Sveits, Chile, 
Tsjekkia, Kroatia, Ungarn, India, Israel, Moldova, Mexico, 
New Zealand, Romania, Russland, San Marino, Slovakia, 
Slovenia, Tunisia, Den tidligere jugoslaviske republikken 
Makedonia, De forente stater, Uruguay, Den føderale 
republikken Jugoslavia, Sør-Afrika, Zimbabwe, Tyskland, 
Frankrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Nederland, Det 
forente kongerike, Spania, Portugal, Østerrike og Belgia

Chardonnay Musqué Canada

Chelva Spania

Corinto Nero Italia

Cserzegi fũszeres Ungarn

Dornfelder Canada, Tyskland, Nederland, Det forente kongerike og 
Belgia

Durasa Italia

Early Burgundy De forente stater

Findling Tyskland og Det forente kongerike

Frühburgunder Nederland

Graciosa Portugal

Grauburgunder Ungarn

Grauer Burgunder, Grauburgunder Bulgaria, Canada, Romania, Tyskland og Østerrike

GrossBurgunder Romania

Ioana De forente stater

Izsáki Ungarn

Kanzler Tyskland og Det forente kongerike

Kardinal Bulgaria
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

Kisburgundi kék Ungarn

Korinthiaki Hellas

Leira Portugal

Limberger New Zealand og Belgia

Limnio Hellas

Maceratino Italia

Monemvasia Hellas

Montepulciano Italia

Moslavac, Mozler Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

Mosler Slovenia

Mouratón Spania

Müller-Thurgau Østerrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Italia, 
Belgia, Hellas, Frankrike, Portugal, Det forente kongerike, 
Australia, Bulgaria, De forente stater, New Zealand og 
Russland

Nagyburgundi, Burgundi Ungarn

Olivella Nera Italia

Orange Muscat Australia og De forente stater

Pau Ferro Portugal

Pinella Italia

Portoghese Italia

Pozsonyi, Pozsonyi Fehér Ungarn

Raboso Italia

Rheinriesling Bulgaria og Østerrike

Riminèse Frankrike

Santareno Portugal

Schönburger Canada, New Zealand, Tyskland, Belgia, Det forente 
kongerike og Nederland

Sciaccarello Frankrike

Spätburgunder Bulgaria, Canada, Chile, Ungarn, Moldova, Romania, 
Slovenia, Italia, Nederland og Det forente kongerike

Štajerska Belina Kroatia og Slovenia

Subirat Spania

Terrantez do Pico Portugal

Tintilla de Rota Spania

Tinto basto Spania
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

Tinto de Pegões Portugal

Tocai Friulano, Tocai Italico(3) Italia

Tokay Pinot gris(4) Frankrike

Torrontés riojano Argentina

Traminer aromatico, Gewürtztraminer Tyskland, Østerrike, Spania, Frankrike, Italia, Hellas, 
Portugal, Luxembourg og Nederland

Trebbiano Australia, Canada, Kroatia, Uruguay og De forente stater

Trebbiano Giallo, Trebbiano Italia

Trigueira Portugal

Verdea Italia

Verdeca Italia

Verdejo Spania

Verdelho Australia, New Zealand, De forente stater og Portugal

Verdelho Roxo Portugal

Verdelho Tinto Portugal

Verdello Italia

Verdese Italia

Weißburgunder Canada, Ungarn, Sør-Afrika, Chile, Italia, Tyskland, 
Østerrike og Det forente kongerike

Weißer Burgunder Tyskland, Østerrike, Chile og Sveits

(1) Disse sortsnavnene og synonymene for dem svarer, i oversettelse eller i form av et adjektiv, helt eller delvis til de geografiske 
betegnelsene som brukes til å angi en vin.

(2) For de berørte statene skal unntakene nevnt i dette vedlegg være tillatt bare for viner med geografiske betegnelser som er produsert 
i de administrative enhetene der dyrkingen av de aktuelle sortene er tillatt på tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse, og i 
samsvar med vilkårene fastsatt av de berørte statene for framstilling eller presentasjon av disse vinene.

(3) Navnet «Tocai friulano» og dets synonym «Tocai italico» kan brukes i en overgangsperiode fram til 31. mars 2007.
(4) Synonymet «Tocai Pinot gris» kan brukes utelukkende for kvbd som er produsert i fylkene Bas-Rhin og Haut-Rhin i en 

overgangsperiode fram til 31. mars 2007.
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VEDLEGG III

Liste over tradisjonelle betegnelser nevnt i artikkel 24

DEL A

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

TYSKLAND

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Qualitätswein alle kvbd tysk

Qualitätswein 
garantierten Ursprungs 
/ Q.g.U.

alle kvbd tysk

Qualitätswein mit 
Prädikat / Q.b.A.m.Pr. 
eller Prädikatswein

alle kvbd tysk

Qualitätsschaumwein 
garantierten Ursprungs 
/ Q.g.U.

alle musserende kvbd tysk

Auslese alle kvbd tysk

Beerenauslese alle kvbd tysk

Eiswein alle kvbd tysk

Kabinett alle kvbd tysk

Spätlese alle kvbd tysk

Trockenbeerenauslese alle kvbd tysk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Landwein alle bordvin med 
geografisk angivelse

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Badisch Rotgold alle kvbd tysk

Klassik eller Classic alle kvbd tysk

Ehrentrudis Baden kvbd tysk

Riesling-Hochgewächs alle kvbd tysk

Schillerwein Württemberg kvbd tysk

Weißherbst alle kvbd tysk

Winzersekt alle musserende kvbd tysk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/864 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

ØSTERRIKE

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Qualitätswein alle kvbd tysk

Qualitätswein 
besonderer Reife 
und Leseart eller 
Prädikatswein

alle kvbd tysk

Qualitätswein mit 
staatlicher Prüfnummer

alle kvbd tysk

Ausbruch eller 
Ausbruchwein

alle kvbd tysk

Auslese eller 
Auslesewein

alle kvbd tysk

Beerenauslese(wein) alle kvbd tysk

Eiswein alle kvbd tysk

Kabinett eller 
Kabinettwein

alle kvbd tysk

Schilfwein alle kvbd tysk

Spätlese eller 
Spätlesewein

alle kvbd tysk

Strohwein alle kvbd tysk

Trockenbeerenauslese alle kvbd tysk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Landwein alle bordvin med 
geografisk betegnelse

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Ausstich alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Auswahl alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Bergwein alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk



25.6.2009 Nr. 34/865EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Klassik eller Classic alle kvbd tysk

Erste Wahl alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Hausmarke alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Heuriger alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Jubiläumswein alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Sturm alle druemost i gjæring 
med geografisk 

betegnelse

tysk

SPANIA

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Denominación de 
origen (DO)

alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

spansk

Denominación de 
origen calificada 
(DOCa)

alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

spansk

Vino dulce natural alle kvbd-sterkvin spansk

Vino generoso (1) kvbd-sterkvin spansk

Vino generoso de licor (2) kvbd-sterkvin spansk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Vino de la Tierra alle bordvin med 
geografisk betegnelse



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/866 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Aloque DO Valdepeñas kvbd spansk

Añejo alle kvbd 
bordvin med 

geografisk betegnelse

spansk

Clásico DO Abona 
DO El Hierro 
DO Lanzarote 
DO La Palma 
DO Tacoronte-

Acentejo 
DO Tarragona 

DO Valle de Güimar 
DO Valle de la 

Orotava 
DO Ycoden-Daute-

Isora

kvbd spansk

Cream DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles 
DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva

kvbd-sterkvin engelsk

Criadera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles 
DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles 
DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Crianza alle kvbd spansk

Dorado DO Rueda 
DO Málaga

kvbd-sterkvin spansk

Gran Reserva alle kvbd 
Cava

kvbd 
musserende kvbd

spansk 
spansk



25.6.2009 Nr. 34/867EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Noble alle kvbd 
bordvin med 

geografisk betegnelse

spansk

Pajarete DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Pálido DO Condado de 
Huelva 

DO Rueda 
DO Málaga

kvbd-sterkvin spansk

Primero de cosecha DO Valencia kvbd spansk

Rancio alle kvbd-sterkvin 
kvbd

spansk

Raya DO Montilla-
Moriles

kvbd-sterkvin spansk

Reserva alle kvbd spansk

Sobremadre DO vinos de Madrid kvbd spansk

Solera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles 
DO Málaga 

DO Condado de 
Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Superior alle kvbd spansk

Trasañejo DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Vino Maestro DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Vendimia inicial DO Utiel-Requena kvbd spansk

Viejo alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse 

kvbd-sterkvin

spansk

Vino de tea DO La Palma kvbd spansk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/868 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

FRANKRIKE

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Appellation d’origine 
contrôlée

alle kvbd 
perlende kvbd 

musserende kvbd og 
kvbd-sterkvin

fransk

Appellation contrôlée alle kvbd 
perlende kvbd 

musserende kvbd og 
kvbd-sterkvin

Appellation d’origine 
vin délimité de qualité 
supérieure

alle kvbd 
perlende kvbd 

musserende kvbd og 
kvbd-sterkvin

fransk

Vin doux naturel AOC Banyuls, 
Banyuls Grand 
Cru, Muscat de 

Frontignan, Grand 
Roussillon, Maury, 
Muscat de Beaume 
de Venise, Muscat 

de Luner, Muscat de 
Mireval, Muscat de 
Rivesaltes, Muscat 

de St-Jean de 
Minervois, Rasteau, 

Rivesaltes

kvbd-sterkvin fransk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Vin de pays alle bordvin med 
geografisk betegnelse

fransk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Ambré alle
alle

kvbd-sterkvin
bordvin med 

geografisk betegnelse

fransk

Château alle kvbd 
musserende kvbd 

kvbd-sterkvin

fransk

Cinquième cru classé AOC Haut-Médoc, 
Margaux, St-Julien, 

Pauillac,  
St-Estèphe,  

Pessac-Leognan

kvbd fransk



25.6.2009 Nr. 34/869EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Clairet AOC Bourgogne, 
Bordeaux

kvbd fransk

Clos alle kvbd fransk

Cru artisan AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac,  

St-Julien, Pauillac,  
St-Estèphe 

kvbd fransk

Cru bourgeois AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac,  

St-Julien, Pauillac,  
St-Estèphe

kvbd fransk

Cru classé AOC Côtes de 
Provence, Graves, 
St-Émilion Grand 
Cru, Haut-Médoc, 

Margaux, St-Julien, 
Pauillac, St-Estèphe, 
Sauternes, Pessac-
Léognan, Barsac

kvbd fransk

Deuxième cru classé AOC Haut-Médoc, 
Margaux, St-Julien, 
Pauillac, St-Estèphe,  

Pessac-Léognan

kvbd fransk

Grand cru AOC Alsace, Banyuls, 
Bonnes Mares, 

Chablis, Chambertin, 
Chapelle Chambertin, 
Chambertin Clos-de-

Bèze, Mazoyères eller 
Charmes Chambertin, 

Latricières-
Chambertin, 

Mazis Chambertin, 
Ruchottes 

Chambertin, 
Griottes-Chambertin, 
Champagne, Clos de 
la Roche, Clos Saint 
Denis, Clos de Tart, 

Clos de Vougeot, Clos 
des Lambray, Corton, 
Corton Charlemagne, 

Charlemagne, 
Echézeaux, Grand 

Echézeaux, La 
Grande Rue, 
Montrachet, 

Chevalier-Montrachet, 
Bâtard-Montrachet, 
Bienvenus-Bâtard-

Montrachet, 
Criots-Bâtard-

Montrachet, Musigny, 
Romanée St-Vivant, 

Richebourg, 
Romanée-Conti, La 
Romanée, La Tâche, 

St-Émilion

kvbd fransk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/870 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Grand cru classé St-Émilion Grand 
Cru

kvbd fransk

Hors d’âge AOC Rivesaltes kvbd-sterkvin fransk

Premier cru AOC Aloxe Corton, 
Auxey Duresses, 
Beaune, Blagny, 

Chablis, Chambolle 
Musigny, Chassagne 

Montrachet, 
Champagne, Côtes 
de Brouilly, Fixin, 

Gevrey Chambertin, 
Givry, Ladoix, 

Maranges, Mercurey, 
Merusault, 
Monthélie, 

Montagny, Morey-
St-Denis, Musigny, 

Nuits, Nuits-
Saint-Georges, 

Pernand-Vergelesses, 
Pommard, Puligny-

Montrachet, 
Rully, Santenay, 

Savigny-les-Beaune, 
St-Aubin, Volnay, 
Vougeot, Vosne-

Romanée

kvbd fransk

Premier cru classé AOC Haut-Médoc, 
Margeaux, St-Julien, 

Pauillac, 
St-Estèphe, 

Pessac-Leognan

kvbd fransk

Premier grand cru 
classé

St-Émilion Grand 
Cru

kvbd fransk

Primeur alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

Quatrième cru classé AOC Haut-Médoc, 
Margeaux, St-Julien, 

Pauillac,  
St-Estèphe,  

Pessac-Leognan

kvbd fransk

Rancio AOC Grand 
Roussillon, 

Rivesaltes, Banyuls, 
Banyuls grand cru, 
Maury, Clairette du 
Languedoc, Rasteau

kvbd-sterkvin fransk

Schillerwein AOC Alsace kvbd tysk



25.6.2009 Nr. 34/871EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Sélection de grains 
nobles

AOC Alsace, 
Alsace Grand 

cru, Monbazillac, 
Graves supérieures, 

Bonnezeaux, 
Jurançon, Cérons, 

Quarts de Chaume, 
Sauternes, Loupiac, 
Côteaux du Layon, 

Barsac, Ste-Croix du 
Mont, Côteaux de 

l’Aubance, Cadillac

kvbd fransk

Sur Lie AOC Muscadet, 
Muscadet-Coteaux 

de la Loire, 
Muscadet-Côtes 

de Grandlieu, 
Muscadet-Sèvres et 
Maine, AOVDQS 

Gros Plant du Pays 
Nantais, bordvin 
med geografisk 

betegnelse Vin de 
pays d’Oc og Vin de 
pays des Sables du 

Golfe du Lion

kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

fransk

Troisième cru classé AOC Haut-Médoc, 
Margeaux, St-Julien, 

Pauillac,  
St-Estèphe,  

Pessac-Leognan

kvbd fransk

Tuilé AOC Rivesaltes kvbd-sterkvin fransk

Vendange tardive AOC Alsace, 
Jurançon

kvbd fransk

Villages AOC Anjou, 
Beaujolais, Côtes 
de Beaune, Côtes 
de Nuits, Côtes du 
Roussillon, Mâcon

kvbd fransk

Vin de paille AOC Côtes du Jura, 
Arbois, L’Étoile, 

Hermitage

kvbd fransk

HELLAS

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Ονομασία Προελεύσεως 
Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) 
(appellation d’origine 
contrôlée)

alle kvbd gresk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/872 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Ονομασία 
Προελεύσεως Ανωτέρας 
Ποιότητος (ΟΠΑΠ) 
(appellation d’origine 
de qualité supérieure)

alle kvbd gresk

Οίνος γλυκός φυσικός 
(vin doux naturel)

Μοσχάτος 
Κεφαλληνίας 

(muskatvin fra 
Kefalonia), 

Μοσχάτος Πατρών 
(muskatvin fra 

Patras), Μοσχάτος 
Ρίου Πατρών 

(muskatvin fra 
Rion, Patras), 

Μοσχάτος Λήμνου 
(muskatvin fra 

Limnos), Μοσχάτος 
Ρόδου (muskatvin 

fra Rhodos), 
Μαυροδάφνη 

Πατρών (Mavrodafni 
fra Patras), 

Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνία 

(Mavrodafni fra 
Kefalonia), Σάμος 
(Samos), Σητεία 
(Sitia), Δάφνες 

(Dafnes), Σαντορίνη 
(Santorini)

kvbd-sterkvin gresk

Οίνος φυσικώς γλυκύς 
(vin naturellement 
doux)

Vins de paille: 
Κεφαλληνίας (fra 

Kefalonia), Δάφνες 
(fra Dafnes), 
Λήμνου (fra 

Limnos), Πατρών 
(fra Patras), Ρίου 

Πατρών (fra Rion, 
Patras), Ρόδου (fra 

Rhodos), Σάμος (fra 
Samos), Σητεία (fra 

Sitia), Σαντορίνη 
(fra Santorini)

kvbd gresk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

ονομασία κατά 
παράδοση (Onomasia 
kata paradosi)

alle bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Τοπικός Οίνος (vin de 
pays)

alle bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) alle kvbd og bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Αμπέλι (Ampeli) alle kvbd og bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Αμπελώνας (ες) 
Ampelonas ès)

alle kvbd og bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk



25.6.2009 Nr. 34/873EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Αρχοντικό (Archontiko) alle kvbd og bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Κάβα(3) (Cava) alle bordviner med 
geografisk betegnelse

gresk

Από διαλεκτούς 
αμπελώες (Grand cru)

Μοσχάτος 
Κεφαλληνίας 

(muskatvin fra 
Kefalonia), 

Μοσχάτος Πατρών 
(muskatvin fra 

Patras), Μοσχάτος 
Ρίου Πατρών 

(muskatvin fra 
Rion, Patras), 

Μοσχάτος Λήμνου 
(muskatvin fra 

Limnos), Μοσχάτος 
Ρόδου (muskatvin 

fra Rhodos), Σάμος 
(Samos)

kvbd-sterkviner gresk

Ειδικά Επιλεγμένος 
(Grande réserve)

alle kvbd og kvbd-sterkvin gresk

Κάστρο (Kastro) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Κτήμα (Ktima) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Λιαστός (Liastos) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Μετόκι (Metochi) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Μοναστήρι (Monastiri) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Νάμα (Nama) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Ορεινό κτήμα (Orino 
Ktima)

alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Ορεινός αμπελώνας 
(Orinos Ampelonas)

alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Πύργος (Pyrgos) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/874 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Επιλογή ή Επιλεγμένος 
(Réserve)

alle kvbd og 
kvbd-sterkvin

gresk

Παλαιώθεις επιλεγμένος 
(Vieille réserve)

alle kvbd-sterkvin gresk

Βερντέα (Verntea) Zakynthos bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

ITALIA

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Denominazione di 
origine controllata

alle kvbd 
musserende kvbd 

perlende kvbd 
kvbd-sterkvin og 

druemost i gjæring 
med geografisk 

betegnelse

italiensk

Denominazione di 
origine controllata e 
garantita

alle kvbd 
musserende kvbd 

perlende kvbd 
kvbd-sterkvin og 

druemost i gjæring 
med geografisk 

betegnelse

italiensk

Vino dolce naturale alle kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Indicazione geografica 
tipica (IGT)

alle bordvin, vin de pays, 
sterkvin, vin av 

overmodne druer og 
druemost i gjæring 

med geografisk 
betegnelse

italiensk

Landwein vin med geografisk 
betegnelse 

produsert i den 
autonome provinsen 

Bolzano

bordvin, vin de pays, 
sterkvin, vin av 

overmodne druer og 
druemost i gjæring 

med geografisk 
betegnelse

tysk



25.6.2009 Nr. 34/875EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Vin de pays vin med geografisk 
betegnelse fra 
regionen Aosta

bordvin, vin de pays, 
sterkvin, vin av 

overmodne druer og 
druemost i gjæring 

med geografisk 
betegnelse

fransk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Alberata o vigneti ad 
alberata

DOC Aversa kvbd og musserende 
kvbd

italiensk

Ambra DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Ambrato DOC Malvasia 
delle Lipari 

DOC Vernaccia di 
Oristano

kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk

Annoso DOC Controguerra kvbd italiensk

Apianum DOC Fiano di 
Avellino

kvbd latin

Auslese DOC Caldaro /  
Caldaro classico 

–Alto Adige

kvbd tysk

Barco Reale DOC Barco Reale 
di Carmignano

kvbd italiensk

Buttafuoco DOC Oltrepò 
Pavese

kvbd og 
perlende kvbd

italiensk

Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte 
di Lucera

kvbd italiensk

Cagnina DOC Cagnina di 
Romagna

kvbd italiensk

Cerasuolo DOC Cerasuolo di 
Vittoria 
DOC 

Montepulciano 
d’Abruzzo

kvbd italiensk

Chiaretto alle kvbd 
musserende kvbd 

perlende kvbd 
og bordvin med 

geografisk betegnelse

italiensk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/876 25.6.2009

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Ciaret DOC Monferrato kvbd italiensk

Château DOC fra regionen 
Aosta

kvbd, kvbd-sterkvin, 
musserende kvbd og 

perlende kvbd

fransk

Classico alle kvbd, kvbd-sterkvin og 
perlende kvbd

italiensk

Dunkel DOC Alto Adige 
DOC Trentino

kvbd tysk

Fine DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Fior d’Arancio DOC Colli 
Euganesi

kvbd, musserende 
kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Falerio DOC Falerio dei 
colli Ascolani

kvbd italiensk

Flétri DOC Valle d’Aosta 
/  Vallée d’Aoste

kvbd italiensk

Garibaldi Dolce (eller 
GD)

DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Italia Particolare (eller 
IP)

DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Klassisch eller 
Klassisches 
Ursprungsgebiet

DOC Caldaro 
DOC Alto Adige 
(med betegnelsen 

Santa Maddalena e 
Terlano)

kvbd tysk

Kretzer DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

DOC Teroldego 
Rotaliano

kvbd tysk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Lacrima DOC Lacrima di 
Morro d’Alba

kvbd italiensk

London Particolar (eller 
LP eller Inghilterra)

DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, 
Vin Santo Di 
Carmignano, 

Colli dell’Etruria 
Centrale, Colline 

Lucchesi, Cortona, 
Elba, Montecarlo, 

Monteregio di 
Massa Maritima, 
San Gimignano, 

Sant’Antimo, Vin 
Santo del Chianti, 

Vin Santo del 
Chianti Classico, 

Vin Santo di 
Montepulciano

kvbd italiensk

Oro DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Pagadebit DOC pagadebit di 
Romagna

kvbd og 
perlende kvbd

italiensk

Passito alle kvbd-sterkvin, kvbd 
og bordvin med 

geografisk betegnelse

italiensk

Ramie DOC Pinerolese kvbd italiensk

Rebola DOC Colli di 
Rimini

kvbd italiensk

Riserva alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

italiensk

Rubino DOC Marsala 
DOC Rubino di 

Cantavenna 
DOC Teroldego 

Rotaliano

kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk

Sangue di Giuda DOC Oltrepò 
Pavese

kvbd og 
perlende kvbd

italiensk

Scelto alle kvbd italiensk

Spätlese DOC / IGT fra 
Bolzano

kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Soleras DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Stravecchio DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Strohwein DOC / IGT fra 
Bolzano

kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Superiore Alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

italiensk

Superiore Old Marsala 
(eller SOM)

DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Torchiato DOC Colli di 
Conegliano

kvbd italiensk

Vecchio DOC Rosso 
Barletta, Agliamico 
del Vuture, Marsala, 
Falerno del Massico

kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk

Vendemmia Tardiva alle kvbd, 
perlende kvbd 

og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Verdolino alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Vermiglio DOC Colli Etruria kvbd-sterkvin italiensk

Vino Fiore alle kvbd italiensk

Vino Novello / Novello alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Vivace alle kvbd, 
perlende kvbd 

og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

LUXEMBOURG

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Marque nationale alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Appellation contrôlée alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk

Appellation d’origine 
contrôlée

alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Vin de pays alle bordvin med 
geografisk betegnelse

fransk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Grand premier cru alle kvbd fransk

Premier cru alle kvbd fransk

Vin classé alle kvbd fransk

Château alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk

PORTUGAL

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Denominação de 
origem (DO)

alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

portugisisk

Denominação de 
origem controlada 
(DOC)

alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

portugisisk

Indicação de 
proveniencia 
regulamentada (IPR)

alle kvbd, 
musserende kvbd, 
perlende kvbd og 

kvbd-sterkvin

portugisisk

Vinho doce natural alle kvbd-sterkvin portugisisk

Vinho generoso DO Porto, Madeira, 
Moscatel de 

Setubal, Carcavelos

kvbd-sterkvin portugisisk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Betegnelse fastsatt i 
artikkel 28

Vinho regional alle bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Colheita Seleccionada alle bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk

Crusted / Crusting DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Escolha alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk

Escuro DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Fino DO Porto 
DO Madeira

kvbd-sterkvin portugisisk

Garrafeira alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse 

kvbd-sterkvin

portugisisk

Lágrima DO Porto kvbd-sterkvin portugisisk

Leve Vin Pays fra 
Estremadura og 

Ribatejano, 
DO Madeira, 

DO Porto

bordvin med 
geografisk betegnelse 

kvbd-sterkvin

portugisisk

Nobre DO Dão kvbd portugisisk

Reserva alle kvbd, musserende 
kvbd, kvbd-sterkvin 

og bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk

Reserva velha (eller 
grande reserva)

DO Madeira musserende kvbd, 
kvbd-sterkvin

portugisisk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i 
vedlegg III (annet 
enn tidspunktet da 
denne forordning 

ble vedtatt) 

Berørte 
tredje-
stater

Solera DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Super reserva alle musserende kvbd portugisisk

Superior alle kvbd, kvbd-sterkvin 
og bordvin med 

geografisk betegnelse

portugisisk

(1) Berørte viner er kvbd-sterkviner nevnt i avsnitt L nr. 8 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.
(2) Berørte viner er kvbd-sterkviner nevnt i avsnitt L nr. 11 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.
(3) Beskyttelsen av «cava» som er fastsatt i denne forordning, berører ikke beskyttelsen av de geografiske betegnelsene for 

musserende kvbd «Cava».

DEL B

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i vedlegg 
III (annet enn 

tidspunktet da denne 
forordning ble vedtatt) 

TYSKLAND

Affentaler Altschweier, Bühl, 
Eisentahl, Neusatz 
/ Bühl, Bühlertahl, 
Neuweier / Baden-

Baden

kvbd tysk

Hock Rhein 
 
 

Ahr, Hessische 
Bergstraße, 

Mittelrhein, Nahe, 
Rheinhessen, Pfalz, 

Rheingau

bordvin med 
geografisk 
betegnelse

kvbd 

tysk

Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau

kvbd tysk

Moseltaler Mosel-Saar-Ruwer kvbd tysk

ØSTERRIKE

Schilcher Steiermark kvbd og bordvin 
med geografisk 

betegnelse

SPANIA

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles

kvbd-sterkvin spansk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i vedlegg 
III (annet enn 

tidspunktet da denne 
forordning ble vedtatt) 

Chacoli / Txakolina DO Chacoli de 
Bizkaia 

DO Chacoli de 
Getaria 

DO Chacoli de Alava

kvbd spansk

Fino DO Montilla Moriles 
DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda

kvbd-sterkvin spansk

Fondillon DO Alicante kvbd spansk

Lágrima DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Oloroso DO Málaga 
DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles

kvbd-sterkvin spansk

Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla Moriles

kvbd-sterkvin spansk

FRANKRIKE

Claret AOC Bordeaux kvbd fransk

Edelzwicker AOC Alsace kvbd tysk

Passe-tout-grains AOC Bourgogne kvbd fransk

Vin jaune AOC du Jura (Côtes 
du Jura, Arbois, 

L’Étoile, Château-
Châlon)

kvbd fransk

HELLAS

Vinsanto ΟΠΑΠ Santorini kvbd-sterkvin og 
kvbd

gresk(1)

Nυχτέρι ΟΠΑΠ Santorini kvbd gresk

ITALIA

Amarone DOC Valpolicella kvbd italiensk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i vedlegg 
III (annet enn 

tidspunktet da denne 
forordning ble vedtatt) 

Cannellino DOC Frascati kvbd italiensk

Brunello DOC Brunello de 
Montalcino

kvbd italiensk

Est! Est!! Est!!! DOC 
Est! Est!! Est!!! di 

Montefiascone

kvbd og musserende 
kvbd

latin

Falerno DOC Falerno del 
Massico

kvbd italiensk

Governo all’uso 
toscano

DOCG Chianti, 
Chianti Classico
IGT Colli della 

Toscana Centrale

kvbd
bordvin med 
geografisk 
betegnelse

italiensk

Gutturnio DOC Colli Piacentini kvbd og 
perlende kvbd

italiensk

Lacryma Christi DOC Vesuvio kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk

Lambiccato DOC Castel San 
Lorenzo

kvbd italiensk

Morellino DOC Morellino di 
Scansano

kvbd italiensk

Recioto DOC Valpolicella 
DOC Gambellara 
DOCG Recioto di 

Soave

kvbd 
 

musserende kvbd

italiensk

Sciacchetrà (eller 
Sciac-trà)

DOC Cinque Terre 
DOC Riviera Ligure 

di Ponente

kvbd italiensk

Sforzato, Sfurzat DO Valtellina kvbd italiensk

Torcolato DOC Breganze kvbd italiensk

Vergine DOC Marsala 
DOC Val di Chiana

kvbd og 
kvbd-sterkvin

italiensk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produktkategori(er) Språk

Dato tilføyd i vedlegg 
III (annet enn 

tidspunktet da denne 
forordning ble vedtatt) 

Vino Nobile Vino Nobile di 
Montepulciano

kvbd italiensk

Vin santo, Vino Santo 
eller Vinsanto

DOC og 
DOCG Bianco 
dell’Empolese, 
Bianco della 

Valdinevole, Bianco 
Pisano di San 

Torpé, Bolgheri, 
Candia dei Colli 

Apuani, Capalbio, 
Carmignano, Colli 

dell’Etruria Centrale, 
Colline Lucchesi, 

Colli del Trasimeno, 
Colli Perugini, Colli 
Piacentini, Cortona, 
Elba, Gambellera, 

Montecarlo, 
Monteregio di 

Massa Maritima, 
Montescudaio, 
Offida, Orcia, 
Pomino, San 
Gimignano, 

San’Antimo, Val 
d’Arbia, Val di 

Chiana, Vin Santo 
del Chianti, Vin 

Santo del Chianti 
Classico, Vin Santo 
di Montepulciano, 

Trentino

kvbd italiensk

PORTUGAL

Canteiro DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Frasqueira DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Ruby DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Tawny DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Vintage, evt. supplert 
med Late Bottled 
Vintage (LBV) eller 
Character

DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

(1) Betegnelsen «vinsanto» er beskyttet når den er angitt med latinske skrifttegn.
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VEDLEGG IV

Angivelser som unntaksvis angir at en vin har opprinnelse i en tredjestat i sin helhet, som nevnt i artikkel 36 
nr. 1

[…]

–––––––––––––––

VEDLEGG V

Liste over tredjestater som ikke er medlemmer av Verdens handelsorganisasjon, som nevnt i artikkel 36 nr. 2

1. Algerie

2. Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

3. Russland

4. San Marino

5. Ukraina

6. Den føderale republikken Jugoslavia

–––––––––––––––
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VEDLEGG VI

Liste over homonyme geografiske betegnelser og praktiske vilkår for bruken av disse som nevnt i artikkel 36 
nr. 3

[…]

_______________

VEDLEGG VII

Liste som nevnt i artikkel 43, over geografiske enheter som kan brukes i merkingen av musserende 
kvalitetsviner med opprinnelse i Fellesskapet

1. For Tyskland:

 Rhein-Mosel:

a) Rhein,

b) Mosel.

 Bayern:

a) Main,

b) Lindau,

c) Bayerische Donau.

2. For Østerrike:

 Steiermark.

3. For Det forente kongerike:

a) England,

b) Wales.

–––––––––––––––
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VEDLEGG VIII

Liste som nevnt i artikkel 44, over musserende viner med opprinnelse i en tredjestat der framstillingsvilkårene 
er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt for en musserende kvalitetsvin som bærer navnet på en 

geografisk enhet

1. Musserende viner med opprinnelse i Bulgaria der betegnelsen i merkingen inneholder uttrykket «висококачествсно 
вино с географски произход» (vin av høy kvalitet med geografisk betegnelse) i samsvar med bulgarske 
bestemmelser.

2. Musserende viner med opprinnelse i Ungarn, når vedkommende offisielle organ har  angitt på dokument V I 
1 at den aktuelle musserende vinen er i samsvar med ungarske bestemmelser om råstoffer som kan brukes i 
produksjonen av vinen, og om krav til kvalitet.

3. Musserende viner med opprinnelse i Sør-Afrika kan angis med betegnelsen «cultivar wine», «wine of origin», 
«vintage wine» eller «superior wine» når vedkommende offisielle organ har angitt på dokument V I 1 at den 
aktuelle musserende vinen er produsert av råstoffer som er i samsvar med sørafrikanske bestemmelser.

4. Musserende viner med opprinnelse i De forente stater kan angis med en «appellation of origin», navnet på en 
sort, unntatt sorter av arten Vitis labrusca, eller av et «vintage year», når vedkommende offisielle organ eller en 
produsent som er godkjent av det offisielle organ, har angitt på dokument V I 1 at den aktuelle musserende vinen 
er produsert av råstoffer som er i samsvar med amerikanske bestemmelser.

5. Musserende viner med opprinnelse i territoriet til det tidligere Sovjetunionen, når vedkommende offisielle organ 
har angitt på dokument V I 1 at den aktuelle musserende vinen er i samsvar med interne bestemmelser om råstoffer 
som kan brukes i produksjonen av vinen, og om kvalitetskrav til det ferdige produktet.

6. Musserende viner med opprinnelse i Romania, når vedkommende offisielle organ har angitt på dokument V I 
1 at den aktuelle musserende vinen er i samsvar med rumenske bestemmelser om råstoffer som kan brukes i 
produksjonen av vinen, og om kvalitetskrav til det ferdige produktet.

__________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2585/2001(2), særlig artikkel 53 og 
80, og

ut fra følgende betraktninger:

I kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002(1) 3) er det 
fastsatt et tidsrom mellom forordningens ikrafttredelse og 
datoen den får anvendelse fra, det vil si 1. januar 2003, 
for å sikre de berørte markedsdeltakere og myndigheter 
en smidig overgang fra de tidligere reglene, som er vedtatt 
gjennom en rekke råds- og kommisjonsforordninger 
om betegnelse på og presentasjon av vin, og de nye, 
detaljerte reglene for gjennomføring av forordning (EF) 
nr. 1493/1999.

For å gi medlemsstatene mer tid til å ajourføre sin nasjonale 2) 
lovgivning, etter mange utvekslinger av synspunkter 
mellom de forskjellige berørte myndighetene og mellom 
disse myndighetene og bransjen, for at markedsdeltakerne 
ikke skal sjeneres av tiltak som trer i kraft 1. januar 2003, 
dvs. midt i inneværende vinproduksjonsår, og for å 
gi visse tredjestater nødvendige opplysninger om den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 26.11.2002, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 345 av 29.12.2001, s. 10.
(3) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1.

nye forordningen, bør anvendelsesdatoen for forordning 
(EF) nr. 753/2002 utsettes til begynnelsen av neste 
vinproduksjonsår.

Forordning (EF) nr. 753/2002 bør endres tilsvarende.3) 

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 4) 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

I artikkel 47 nr. 2 første ledd endres «31. desember 2002» a) 
til «31. juli 2003».

I artikkel 49 annet ledd endres «1. januar 2003» til «1. b) 
august 2003».

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2086/2002

av 25. november 2002

om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter(*)

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

Utferdiget i Brussel, 25. november 2002.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
______________

2009/EØS/34/47



25.6.2009 Nr. 34/889EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 2585/2001(2), særlig artikkel 46 nr. 3, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90(3), 
sist endret ved forordning (EF) nr. 1622/2000(4), 
inneholder en beskrivelse av analysemetoder.

2) En analysemetode for D-eplesyre som er egnet til å måle 
de lave nivåene i vin, er utviklet og validert i henhold 
til anerkjente internasjonale kriterier. Det internasjonale 
vinkontor vedtok beskrivelsen av denne nye metoden på 
generalforsamlingen i juni 2002.

3) En ny metode for fastsettelse av karbonisotopforholdet 
i vinetanol og etanol framstilt gjennom gjæring av 
druemost, konsentrert druemost eller rektifisert 
konsentrert druemost er utviklet og validert i henhold 
til anerkjente internasjonale kriterier. Det internasjonale 
vinkontor vedtok beskrivelsen av denne nye metoden på 
generalforsamlingen i 2001.

4) Bruk av disse metodene kan sikre en bedre kontroll 
av vinens kvalitet og ekthet, samtidig som tvister som 
skyldes at det brukes mindre nøyaktige kontrollmetoder

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2003, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EFT L 345 av 29.12.2001, s. 10.
(3) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.
(4) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1.

 kan unngås, særlig når det gjelder anriking med blandinger 
av sukker av forskjellig opprinnelse og syrning av vin 
ved hjelp av eplesyre.

5) Den foreliggende metoden for bestemmelse av D-eplesyre 
beskrevet i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 
bør utfylles med en beskrivelse av framgangsmåten for 
fastsettelse av lave nivåer og en beskrivelse av den nye 
metoden for måling av karbonisotoper i etanol.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 gjøres følgende 
endringer:

1. I kapittel 20, «D-eplesyre», erstattes nr. 8 med teksten i 
vedlegg I til denne forordning.

2. Nytt kapittel 45 i denne forordnings vedlegg II skal 
tilføyes.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 440/2003

av 10. mars 2003

om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(*)

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

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG I

«8.  BESTEMMELSE AV LAVE NIVÅER AV D-EPLESYRE (D(+)-EPLESYRE) I VIN

8.1.  BRUKSOMRÅDE

 Den beskrevne metoden brukes til enzymatisk bestemmelse av D-eplesyre i vin med nivåer under 50 mg/l.

8.2.  PRINSIPP

 Metodens prinsipp er beskrevet i nr. 1. Mengden av NADH som dannes når det tilsettes 50 mg/l D-eplesyre 
i målekuvetten, er proporsjonal med mengden av D-malat og måles ved å øke absorbansen ved bølgelengde 
340 nm.

8.3.  REAGENSER

En løsning av 0,199 g/l D-eplesyre pluss reagensene nevnt i nr. 2.

8.4.  APPARATER

 Apparater nevnt i nr. 3.

8.5.  TILLAGING AV PRØVEN

 Som nevnt i nr. 4.

8.6.  FRAMGANGSMÅTE

 Framgangsmåten er som beskrevet i nr. 5, men i målekuvetten tilsettes 50 mg/l D-eplesyre. (Tilsetning av 
0,025 ml av en løsning med 0,199 g/l D-eplesyre, i stedet for samme mengde vann); de målte verdiene reduseres 
med 50 mg/l.

8.7.  INTERN VALIDERING

 Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag av den interne valideringen av metoden for bestemmelse av D(+)-
eplesyre etter tilsetning av 50 mg/l av isomeren.

Arbeidsområde 0-70 mg D-eplesyre per liter.

I dette området er metoden lineær med en korrelasjonsfaktor på 
mellom 0,990 og 0,994

Grense for mengdebestemmelse 24,4 mg/l

Påvisningsgrense 8,3 mg/l

Følsomhet 0,0015 abs/mg/l

Gjenfinningsprosent 87,5-115,0 % for hvitvin og 75-105 % for rødvin

Repeterbarhet = 12,4 mg/l for hvitvin (ifølge OIV-metoden = 12,5 mg/l)
= 12,6 mg/l for rødvin (ifølge OIV-metoden = 12,7 mg/l)

Variasjonskoeffisient 4,2-7,6 % (hvitvin og rødvin)

Standardavvik mellom laboratorier CV=7,4 % (s = 4,4 mg/l; gjennomsnitt = 59,3 mg/l)»
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VEDLEGG II

«45.  PÅVISNING VED ISOTOPMASSESPEKTROMETRI AV 13C/12C-FORHOLDET I VINETANOL 
ELLER ETANOL FRAMSTILT GJENNOM GJÆRING AV MOST, KONSENTRERT MOST ELLER 
REKTIFISERT KONSENTRERT MOST

1.  BRUKSOMRÅDE

 Metoden gjør det mulig å måle isotopforholdet 13C/12C i vinetanol og i etanol framstilt gjennom gjæring av 
drueprodukter (most, konsentrert most, rektifisert konsentrert most).

2.  REFERANSESTANDARDER

ISO: 5725:1994 «Nøyaktighet (riktighet og presisjon) i 
målemetoder og -resultater: Grunnleggende metode for 
å bestemme repeterbarhet og reproduserbarhet for en 
standardisert målemetode».

V-PDB: Vienna-Pee-Dee Belemnite (RPDB = 0,0112372).

Metode 8 i vedlegget til denne forordning: «Påvisning av anriking av druemost, konsentrert druemost, 
rektifisert konsentrert druemost og vin ved bruk av 
kjernemagnetisk resonans av deuterium (SNIF-NMR).»

3.  BETEGNELSER OG DEFINISJONER

13C/12C: Forholdet mellom isotopene karbon 13 (13C) og karbon 12 (12C) for en bestemt prøve.

δ13C: Innhold av karbon 13 (13C) uttrykt i promille (‰).

SNIF-NMR: Site Specific Natural Isotope Fractionation studied by Nuclear Magnetic Resonance 
(stedsspesifikk naturlig isotopfraksjonering undersøkt ved kjernemagnetisk resonans).

V-PDB: Vienna-Pee-Dee Belemnite. PDB er primærstandard for måling av naturlige variasjoner 
i innholdet av isotopen karbon 13 og består av kalsiumkarbonat fra krittid-belemnitt 
fra Pee Dee-formasjonen i Sør-Carolina (USA). Isotopforholdet 13C/12C eller RPDB er 
0,0112372. PDB-reservene er for lengst tømt, men PDB er fortsatt primærstandard for å 
uttrykke naturlige variasjoner i innholdet av isotopen karbon 13 og brukes til kalibrering 
av referansematerialer som kan fås ved henvendelse til Det internasjonale atomenergibyrå 
(IAEA) i Wien (Østerrike). Isotopmåling av naturlig forekommende karbon 13 uttrykkes 
vanligvis i forhold til V-PDB.

m/z: Forholdet mellom masse og ladning.

4.  PRINSIPP

 Ved fotosyntesen skjer plantenes opptak av karbondioksid gjennom to ulike former for stoffskifte, 
C3-stoffskifte (Calvins syklus) og C4-stoffskifte (Hatch og Slack). Disse to fotosyntesemekanismene resulterer 
i ulike isotopfraksjoneringer. Produkter av C4-planter, f.eks. sukker og alkohol framstilt gjennom gjæring, 
inneholder høyere nivåer av karbon 13 enn tilsvarende produkter av C3-planter. De fleste planter, herunder 
vinstokker og sukkerbeter, tilhører gruppe C3. Sukkerrør og mais tilhører gruppe C4. Ved å måle innholdet 
av karbon 13 kan man påvise og vurdere tilsetning av sukker av C4-opprinnelse (sukkerrør eller isoglukose 
av mais) i drueprodukter (druemost, vin osv.). Ved å kombinere opplysninger om innholdet av karbon 13 
med opplysninger fra SNIF-NMR er det mulig å fastsette hvor store mengder som er tilsatt av blandinger av 
sukkerarter eller alkohol som kommer fra C3- og C4-planter.

 Innholdet av karbon 13 fastsettes i karbondioksidet som dannes ved fullstendig forbrenning av prøven. 
Forekomsten av de viktigste isotopomerene med massetall 44 (12C16O2), 45 (13C16O2 og 12C17O16O) og 46 
(12C16O18O), som kan dannes gjennom ulike kombinasjoner av isotopene 18O, 17O, 16O, 13C og 12C, bestemmes 
ut fra ionestrømmene som måles gjennom tre ulike kollektorer i et isotopmassespektrometer. Bidragene fra 
isotopomerene 13C17O16O og 12C17O2 er så små at de kan ses bort fra. Ionestrømmen for m/z = 45 korrigeres 
for bidraget av 12C17O16O, som beregnes ut fra strømmens intensitet målt for m/z = 46, mens det tas hensyn til 
den relative forekomsten av 18O og 17O (Craigs korreksjon). Gjennom sammenligning med en standard som 
er kalibrert mot den internasjonale standarden V-PDB kan innholdet av karbon 13 beregnes på den relative 
δ13C-skalaen.

5.  REAGENSER

 Materiale og forbruksvarer avhenger av hvilke apparater (nr. 6) laboratoriet bruker. De mest brukte systemene 
bygger på en grunnstoffanalysator. Disse kan være utformet enten for innføring av prøver i forseglede 
metallkapsler, eller for innsprøyting av en flytende prøve gjennom en membran med en injeksjonssprøyte.
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 Avhengig av hvilken type instrument som brukes, kan følgende referansematerialer, reagenser og forbruksvarer 
brukes:

referansematerialer– 

tilgjengelige fra IAEA:– 

Navn Materiale δ13C i forhold til V-PDB(9)

— IAEA-CH-6 Sukrose - 10,4 ‰

—  IAEA-CH-7 Polyetylen - 31,8 ‰

—  NBS22 Olje - 29,7 ‰

—  USGS24 Grafitt - 16,1 ‰

tilgjengelige fra IRMM i Geel (Belgia) (Institutt for referansematerialer og -målinger):– 

Navn Materiale δ13C i forhold til V-PDB(9)

—  CRM/BCR 656 Vinalkohol - 26,93 ‰

—  CRM/BCR 657 Glukose - 10,75 ‰

— CRM/BCR 660 Vandig alkoholløsning (12 
volumprosent alkohol)

- 26,72 ‰

Standardprøver med et kjent – 13C/12C-forhold kalibrert mot internasjonale referansematerialer.

For gjennomstrømningssystemer kan følgende veiledende liste over forbruksvarer brukes:– 

helium for analyse (CAS 07440-59-7),– 

oksygen for analyse (CAS 07440-44-7),– 

karbondioksid for analyse, brukt som en sekundær referansegass for innholdet av karbon 13 (CAS 00124-– 
38-9),

oksidasjonsreagens til ovnen i forbrenningssystemet, for eksempel kobber(ΙΙ)oksid for grunnstoffanalyse – 
(CAS 1317-38-0),

tørkemiddel for å fjerne vann fra forbrenningen, for eksempel anhydron til grunnstoffanalyse – 
(magnesiumperklorat) (CAS 10034-81-8). (Dette er ikke nødvendig for apparater utstyrt med et system 
for fjerning av vann ved hjelp av en frysefelle eller et kapillarrør med selektiv permeabilitet).

6.  APPARATER OG UTSTYR

6.1.  Isotopforholdsmassespektrometer (IRMS)

 Isotopforholdsmassespektrometer (IRMS) som kan bestemme det relative innholdet av naturlig forekommende 
13C i CO2-gass med en indre nøyaktighet på 0,05 ‰ eller bedre, uttrykt som en relativ verdi (nr. 9). Indre 
nøyaktighet defineres her som forskjellen mellom to målinger av samme CO2-prøve. Massespektrometeret 
som brukes til å måle isotopforhold, er vanligvis utstyrt med en tredobbel kollektor for samtidig måling av 
intensiteter ved m/z = 44, 45 og 46. Isotopforholdsmassespektrometeret må enten være utstyrt med et dobbelt 
inntak, slik at den ukjente prøven og en referanseprøve kan måles vekselvis, eller med et integrert system der 
prøvene forbrennes kvantitativt og karbondioksidet skilles fra de andre forbrenningsproduktene før målingen 
i massespektrometeret.

6.2.  Forbrenningsapparat

 Forbrenningsapparat som kan omdanne etanol kvantitativt til karbondioksid og fjerne alle andre 
forbrenningsprodukter, herunder vann, uten noen isotopfraksjonering. Apparatet kan være enten et 
gjennomstrømningssystem som er integrert i massespektrometeret (nr. 6.2.1), eller et separat forbrenningssystem 
(nr. 6.2.2). Apparatet må tillate en nøyaktighet som minst tilsvarer nøyaktigheten angitt i nr. 11.

6.2.1. Gjennomstrømningssystemer

Disse består enten av en grunnstoffanalysator eller en gasskromatograf direkte knyttet til et 
forbrenningssystem.



25.6.2009 Nr. 34/893EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Følgende laboratorieutstyr trengs til systemer utformet for innføring av prøver i metallkapsler:

kalibrert mikroinjeksjonssprøyte eller mikropipette med tilhørende spisser,– 

laboratorievekt med en nøyaktighet på 1 µg eller bedre,– 

pinsett til lukking av kapsler,– 

tinnkapsler til flytende prøver,– 

tinnkapsler til faste prøver.– 

Merknad: for å redusere faren for at etanolprøven fordamper, kan et absorberende materiale (for eksempel 
Chromosorb W 45-60 mesh) plasseres i kapslene, etter at det er tatt en blindprøve av det for 
å kontrollere at det ikke inneholder så store mengder karbon at det kan ha innvirkning på 
resultatene.

 Følgende laboratorieutstyr trengs når det brukes en grunnstoffanalysator utstyrt med en injeksjonssprøyte for 
væsker eller et system med gasskromatograf og forbrenningsenhet:

injeksjonssprøyte for væsker,– 

kolber utstyrt med lufttett lukkesystem og inert membran.– 

 Laboratorieutstyret oppført i listene over er bare eksempler og kan erstattes med annet tilsvarende utstyr 
avhengig av hvilken type forbrenningsapparat og massespektrometer laboratoriet bruker.

6.2.2. Separat system for tillaging av prøven

 Prøvene av karbondioksid fra forbrenningen av analyseprøvene og referanseprøven samles i ampuller 
som deretter plasseres i det doble inntaket på spektrometeret for isotopanalyse. Flere ulike typer 
forbrenningsapparater som er beskrevet i litteraturen, kan brukes:

lukket forbrenningssystem fylt med sirkulerende oksygen,– 

grunnstoffanalysator med helium- og oksygengjennomstrømning,– 

forseglet glassampull fylt med kobber(II)oksid som oksidasjonsmiddel.– 

7.  TILLAGING AV ANALYSEPRØVER

 Etanolen må ekstraheres fra vinen før isotopbestemmelsen foretas. Dette skjer gjennom destillering av vin som 
beskrevet i nr. 3.1 i metode nr. 8 (SNIF-NMR).

 Når det gjelder druemost, konsentrert druemost og rektifisert konsentrert druemost, må sukkeret først gjæres i 
etanol som beskrevet i nr. 3.2 i metode nr. 8.

8.  FRAMGANGSMÅTE

 Alle trinn i tillagingen må utføres uten at etanoltapet ved fordampingen blir så stort at prøvens 
isotopsammensetning endres.

 Følgende beskrivelse bygger på framgangsmåter som vanligvis brukes ved forbrenning av etanolprøver 
i kommersielt tilgjengelige automatiske forbrenningssystemer. Alle andre metoder som sikrer at hele 
etanolprøven omdannes til karbondioksid uten noe etanoltap gjennom fordamping, kan brukes ved tillaging av 
karbondioksid for isotopanalyse.

 Framgangsmåte ved bruk av en grunnstoffanalysator:

a) Innkapsling av prøvene:

kapsler, pinsett og arbeidsbord skal være rene,– 

ta en kapsel av egnet størrelse med pinsetten,– 

tilsett en passende mengde væske i kapselen med en mikropipette,– 

 – Merknad: For å få 2 mg karbon kreves 3,84 mg absolutt etanol eller 4,17 mg destillat med en 
alkoholstyrke på 92 % m/m. Riktig mengde destillat må beregnes på tilsvarende måte 
og ut fra den mengden karbon som massespektrometerets følsomhet krever,

lukk kapselen med pinsetten,– 
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alle kapsler må være helt tett forseglet. Hvis dette ikke er tilfelle, må kapselen kastes og erstattes – 
med en ny kapsel,

to kapsler må tillages for hver prøve,– 

plasser kapslene på riktig sted på arbeidsbordet på grunnstoffanalysatorens automatiske prøveveksler. – 
Hver kapsel må være omhyggelig merket med et serienummer,

plasser systematisk kapsler med arbeidsstandarder først og sist i prøveserier,– 

sett inn kontrollprøver med jevne mellomrom i prøveserien.– 

b) Kontroll og justering av instrumenter til grunnstoffanalyse og massespektrometri:

juster temperaturen i grunnstoffanalysatorens forbrenningsenheter og helium- og oksygenstrømmen – 
slik at forbrenningen av prøven blir best mulig,

kontroller at det ikke finnes lekkasjer i grunnstoffanalysatorens og massespektrometerets system (for – 
eksempel ved å kontrollere ionestrømmen for m/z = 28, som tilsvarer N2),

still inn massespektrometeret for måling av ionestrømmenes intensitet ved m/z = 44, 45 og 46,– 

kontroller systemet med kjente kontrollprøver før målingen av analyseprøvene begynner.– 

c) Gjennomføring av en serie målinger

 Prøvene på den automatiske prøveveksleren på grunnstoffanalysatoren (eller kromatografen) føres inn en av 
gangen. Karbondioksidet fra forbrenningen av hver enkelt prøve ledes videre til massespektrometeret som 
måler ionestrømmer. Datamaskinen som er koblet til instrumentet registrerer ionestrømmenes intensitet og 
beregner δ-verdien for hver enkelt prøve (nr. 9).

9.  BEREGNING

Formålet med metoden er å måle isotopforholdet 13C/12C i etanol som er ekstrahert fra vin, eller fra produkter 
framstilt av druer etter gjæring. Isotopforholdet 13C/12C kan uttrykkes gjennom avviket fra en arbeidsstandard. 
Avviket for isotopen karbon 13 (δ 13C) beregnes deretter på en delta-promilleskala (δ/1 000) ved at resultatene 
for analyseprøven sammenlignes med resultatene for arbeidsstandarden, som først er kalibrert i forhold til 
den internasjonale primærstandarden (V-PDB). δ 13C-verdiene uttrykkes i forhold til arbeidsstandarden etter 
følgende formel:

δ13Cprøve/std ‰ = 1 000 × (Rprøve-Rstd)/Rstd

der Rprøve og Rstd er isotopforholdene 13C/12C for henholdsvis prøven og den karbondioksidet som brukes som 
standard.

δ 13C-verdiene uttrykkes i forhold til V-PDB etter følgende formel:

δ13Cprøve/V-PDB ‰ = δ13Cprøve/std +δ13Cstd/V-PDB + (δ13Cprøve/std × d13Cstd/V-PDB)/1 000,

der δ13Cstd/V-PDB er det isotopavviket som tidligere ble bestemt for arbeidsstandarden i forhold til V-PDB.

 Under målingen kan det oppstå små variasjoner som følge av endrede forhold for instrumentene. I så fall må δ 
13C-verdiene for prøvene korrigeres etter forskjellen mellom den målte δ13C-verdien for arbeidsstandarden og 
dens sanne verdi, som ble fastsatt ved den forutgående kalibreringen mot V-PDB ved sammenligning med et 
internasjonalt referansemateriale. Mellom to målinger av arbeidsstandarden kan det antas at avviket, og dermed 
korrigeringen av prøveresultatene, er lineære. Prøven med arbeidsstandard skal måles både først og sist i hver 
måleserie. Ut fra dette kan en korrigering beregnes for hver enkelt prøve gjennom lineær interpolasjon.

10.  KVALITETSSIKRING OG KONTROLL

 Kontroller at 13C-verdien for arbeidsstandarden ikke avviker med mer enn 0,5 ‰ fra den sanne verdien. 
Dersom den gjør det, må spektrometerets innstillinger kontrolleres og eventuelt justeres.

 Kontroller for hver enkelt prøve at forskjellen mellom resultatene for de to kapslene som er målt etter 
hverandre, er mindre enn 0,3 ‰. Det endelige resultatet for en gitt prøve er gjennomsnittsverdien for de to 
kapslene. Dersom avviket er større enn 0,3 ‰, må målingene gjentas.

 At målingene fungerer korrekt kan kontrolleres ut fra intensiteten av ionestrømmen ved m/z = 44, som er 
proporsjonal med den mengden karbon som er sprøytet inn i grunnstoffanalysatoren. Under standardforhold vil 
intensiteten av denne ionestrømmen være praktisk talt konstant for de analyserte prøvene. Et betydelig avvik 
kan være et tegn på fordamping av etanol (for eksempel fra en kapsel som ikke er helt tett) eller ustabilitet i 
grunnstoffanalysatoren eller massespektrometeret.
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11. METODENS ROBUSTHET (NØYAKTIGHET)

 En første undersøkelse ved flere laboratorier (nr. 11.1) ble foretatt av destillater som inneholder alkohol fra 
vin, sukkerrør og sukkerbeter samt forskjellige blandinger av alkohol av disse tre opprinnelsene. Ettersom 
det i denne undersøkelsen ikke ble tatt hensyn til destillasjonsprosessen, er det tatt hensyn til utfyllende 
opplysninger fra andre undersøkelser av vin foretatt ved flere laboratorier (nr. 11.2), og særlig serier av 
egnethetsprøver (nr. 11.3) for isotopisk måling. Resultatene viser at ulike destillasjonssystemer som brukes 
under tilfredsstillende forhold, særlig de som brukes til måling med SNIF-NMR, ikke bidrar til vesentlig 
variasjon i bestemmelsen av δ13C-verdien for vinetanol. Nøyaktighetsparametrene som er observert for vin, er 
nesten identiske med dem som framkom i undersøkelsen av destillater (nr. 11.1).

11.1.  Undersøkelse av destillater foretatt ved flere laboratorier

År for interkalibreringsforsøk: 1996

Antall laboratorier: 20

Antall prøver: Seks dobbelte blindprøver

Analytt: δ 13C for etanol

Prøvekode Alkohol fra vin Alkohol fra sukkerbete Alkohol fra sukkerrør

A & G 80 % 10 % 10 %

B & C 90 % 10 % 0 %

D & F 0 % 100 % 0 %

E & I 90 % 0 % 10 %

H & K 100 % 0 % 0 %

J & L 0 % 0 % 100 %

Prøver A/G B/C D/F E/I H/K J/L

Antall laboratorier etter 
eliminering av laboratorier 
med avvikende resultater

19 18 17 19 19 19

Antall godkjente resultater 38 36 34 38 38 38

Gjennomsnittsverdi
(δ 13C) ‰

- 25,32 - 26,75 - 27,79 - 25,26 - 26,63 - 12,54

Sr2 0,0064 0,0077 0,0031 0,0127 0,0069 0,0041

Standardavvik for 
repeterbarhet (Sr) ‰

0,08 0,09 0,06 0,11 0,08 0,06

Repeterbarhetsgrense r (2,8 
× Sr) ‰

0,22 0,25 0,16 0,32 0,23 0,18

SR
2 0,0389 0,0309 0,0382 0,0459 0,0316 0,0584

Standardavvik for 
reproduserbarhet (SR) ‰

0,20 0,18 0,20 0,21 0,18 0,24

Reproduserbarhetsgrense R 
(2,8 × SR) ‰

0,55 0,49 0,55 0,60 0,50 0,68



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/896 25.6.2009

11.2. Interkalibrering med to viner og en alkohol

År for interkalibreringsforsøk: 1996

Antall laboratorier: 14 for destillering av vin, sju av disse målte også δ 13C for vinetanol,

åtte for måling av δ 13C for alkoholprøven

Antall prøver: Tre (hvitvin med 9,3 vol.% alkohol, hvitvin med 9,6 vol.% alkohol og 
alkohol med en styrke på 93 % m/m)

Analytt: δ 13C for etanol

Prøver Rødvin Hvitvin Alkohol

Antall laboratorier 7 7 8

Antall godkjente 
resultater 

7 7 8

Gjennomsnittsverdi  
(δ 13C) ‰

- 26,20 - 26,20 - 25,08

Varians for 
reproduserbarhet SR

2
0,0525 0,0740 0,0962

Standardavvik for 
reproduserbarhet (SR) ‰

0,23 0,27 0,31

Reproduserbarhetsgrense 
R (2,8 × SR) ‰

0,64 0,76 0,87

 Laboratoriene som deltok, brukte ulike destillasjonssystemer. De isotopbestemmelsene (δ 13C) som ett enkelt 
laboratorium har utført på alle destillatene deltakerne sendte tilbake, viser verken avvikende verdier eller 
verdier som skiller seg vesentlig ut fra gjennomsnittet. Resultatenes varians (S2 = 0,0059) kan sammenlignes 
med variansene for repeterbarhet Sr2 i undersøkelsen av destillater foretatt av flere laboratorier (nr. 11.1).

11.3.  Resultater av seriene av egnethetsprøver for isotopanalyser

 Siden desember 1994 har det regelmessig vært holdt internasjonal egnethetsprøving for isotopbestemmelse 
av vin og alkohol (destillater med 96 vol.% alkohol). Resultatene gjør det mulig for laboratoriene som deltar 
å kontrollere kvaliteten på sine analyser. Gjennom en statistisk behandling av resultatene kan det foretas en 
vurdering av variasjonen i målingene under reproduserbarhetsvilkår, og dermed en vurdering av parametrene 
varians og reproduserbarhetsgrense. Resultatene for bestemmelsen av δ 13C i etanol fra vin og destillat er 
sammenfattet i følgende tabell:

Dato Vin Destillater

N SR S2
R R N SR S2

R R

Desember 1994 6 0,210 0,044 0,59 6 0,151 0,023 0,42

Juni 1995 8 0,133 0,018 0,37 8 0,147 0,021 0,41

Desember 1995 7 0,075 0,006 0,21 8 0,115 0,013 0,32

Mars 1996 9 0,249 0,062 0,70 11 0,278 0,077 0,78

Juni 1996 8 0,127 0,016 0,36 8 0,189 0,036 0,53

September 1996 10 0,147 0,022 0,41 11 0,224 0,050 0,63

Desember 1996 10 0,330 0,109 0,92 9 0,057 0,003 0,16

Mars 1997 10 0,069 0,005 0,19 8 0,059 0,003 0,16

Juni 1997 11 0,280 0,079 0,78 11 0,175 0,031 0,49

September 1997 12 0,237 0,056 0,66 11 0,203 0,041 0,57

Desember 1997 11 0,127 0,016 0,36 12 0,156 0,024 0,44

Mars 1998 12 0,285 0,081 0,80 13 0,245 0,060 0,69

Juni 1998 12 0,182 0,033 0,51 12 0,263 0,069 0,74

September 1998 11 0,264 0,070 0,74 12 0,327 0,107 0,91

Veid gjennomsnitt 0,215 0,046 0,60 0,209 0,044 0,59

N: Antall deltakende laboratorier.
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11.4. Repeterbarhets- og reproduserbarhetsgrenser

 På grunnlag av opplysningene fra de ulike interkalibreringene som er vist i tabellene over, kan følgende grenser 
for repeterbarhet og reproduserbarhet fastsettes for denne metoden, herunder destillasjonsfasen:

 repeterbarhetsgrense r: 0,24

 reproduserbarhetsgrense R: 0,6.»

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikkel 80 bokstav 
b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002(3), endret 
ved forordning (EF) nr. 2086/2002(4), er 1. august 2003 
fastsatt som ikrafttredelsesdato, for å gi markedsdeltakere 
i vinsektoren og de berørte nasjonale myndigheter 
tilstrekkelig tid til å forberede seg til de nye reglene for 
merking som er fastsatt i forordningen.

2) Forordning (EF) nr. 753/2002 inneholder bestemmelser 
om en overgangsperiode fram til 1. august 2003, der 
markedsdeltakere kan fortsette å bruke etiketter og 
ferdigpakninger som inneholder betegnelser som er 
trykt i samsvar med gjeldende bestemmelser på området 
på markedsføringstidspunktet, men som ikke lenger 
er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 
753/2002.

3) Etter drøftinger mellom de berørte nasjonale myndigheter 
og mellom disse myndighetene og bransjen, er det 
nødvendig å forlenge denne overgangsperioden til

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 168 av 5.7.2003, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(3) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1.
(4) EFT L 321 av 26.11.2002, s. 8.

  1. februar 2004 for å la markedsdeltakerne fortsette å 
bruke etiketter og ferdigpakninger som er i samsvar med 
de tidligere bestemmelsene.

4) Forordning (EF) nr. 753/2002 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

Artikkel 47 nr. 1 annet ledd skal lyde:

«Etiketter og ferdigpakninger som inneholder betegnelser som 
er trykt i samsvar med bestemmelser som gjelder til denne 
forordning trer i kraft, kan fortsatt brukes til 1. februar 2004.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1205/2003

av 4. juli 2003

om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av visse gjennomføringsregler for 
rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse 

vinprodukter(*)

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
___________

2009/EØS/34/49
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. 
mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret 
ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1622/2000 av 
24. juli 2000 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 om 
den felles markedsordning for vin og om innføring av 
et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- og 
behandlingsmåter(3), sist endret ved forordning (EF) nr. 
2244/2002(4), er det fastsatt grenser og vilkår for bruk 
av visse stoffer som er tillatt i henhold til forordning 
(EF) nr. 1493/1999. Utviklingen av metodene for 
vinframstilling og forsøk viser at grenseverdiene for 
L-askorbinsyre og næringssaltene diammoniumfosfat 
eller ammoniumsulfat som er fastsatt i vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 1622/2000, bør endres.

2) I henhold til artikkel 46 nr. 2 i forordning (EF) nr. 
1493/1999 skal det vedtas regler for spesifikasjoner 
om renheten og identiteten til stoffene som brukes ved 
ønologiske framstillingsmåter. Det er allerede fastsatt 
nærmere bestemmelser om mange av disse stoffene 
i kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 1996 
om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(5), sist endret ved direktiv 2002/82/EF(6), 
der det for polyvinylpolypyrrolidon fastsettes strengere 
kriterier enn kravene og renhetskriteriene i vedlegg V til 
forordning (EF) nr. 1622/2000. Det horisontale regelverk 
for renhetskriterier for tilsetningsstoffer i næringsmidler 
bør derfor få anvendelse på vinsektoren, og vedlegg V 
bør oppheves.

3) I vindyrkingsområdene i vindyrkingssone A i artikkel 8 i 
forordning (EF) nr. 1622/2000 er det offisielle navnet på 
området «Rheinpfalz» endret til «Pfalz». Områdets nye 
betegnelse bør brukes i artikkelen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 8.8.2003, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(3) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1.
(4) EFT L 341 av 17.12.2002, s. 27.
(5) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1.
(6) EFT L 292 av 28.10.2002, s. 1.

4) Italienske kvbd (kvalitetsviner fra bestemte 
dyrkingsområder) som har rett til opprinnelsesbetegnelsen 
«Colli orientali del Friuli» etterfulgt av uttrykket «Picolit», 
har et restinnhold av sukker som overstiger 5 g/l, og for 
at de skal bevare en god kvalitet, kreves det et høyere 
innhold av svoveldioksid enn den generelle grensen på 
260 mg/l, men mindre enn 300 mg/l. Disse vinene bør 
derfor tilføyes på listen i vedlegg XII.

5) Disse kvbd «Colli orientali del Friuli» etterfulgt av 
uttrykket «Picolit» framstilles etter særlige metoder 
og har en samlet alkoholstyrke i volumprosent på over 
13 %, og de har vanligvis et innhold av flyktig syre som 
overstiger grenseverdiene fastsatt i avsnitt B i vedlegg 
Vtil forordning (EF) nr. 1493/1999, men mindre enn 
25 milliekvivalenter per liter. Disse vinene bør derfor 
tilføyes på listen i vedlegg XIII.

6) I forordning (EF) nr. 1622/2000 er det fastsatt 
at de vanlige analysemetodene som er beskrevet i 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 av 17. 
september 1990 om fastsettelse av felles analysemetoder 
for vin(7), sist endret ved forordning (EF) nr. 440/2003(8), 
skal oppheves fra 1. august 2003. Flere av disse vanlige 
analysemetodene vurderes teknisk og vitenskapelig og 
valideres med hensyn på presisjon og nøyaktighet med 
sikte på å bli anerkjent som referansemetoder. Ettersom 
dette arbeidet ikke er avsluttet, bør datoen for oppheving 
av visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2676/1990 
utsettes i ytterligere to år i påvente av endelige resultater 
av de pågående undersøkelsene.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

(7) EFT L 272 av 30.10.1990, s. 1.
(8) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 15.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1410/2003

av 7. august 2003

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 
1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- og 

behandlingsmåter(*)

2009/EØS/34/50
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1. Artikkel 6 skal lyde:

 «Artikkel 6

 De nærmere bestemmelsene om renheten og identiteten 
til stoffene som brukes ved ønologiske framstillingsmåter 
som er nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF) 
nr. 1493/1999, skal være de som er fastsatt i direktiv 96/77/
EF. Om nødvendig skal disse renhetskriteriene utfylles 
med de særskilte krav som er fastsatt i denne forordning.»

2. I artikkel 8 nest siste ledd skal «Rheinpfalz» erstattes med 
«Pfalz».

3. I artikkel 44 nr. 2 skal «1. august 2003» erstattes med «1. 
august 2005».

4. Vedlegg IV erstattes med vedlegget til denne forordning.

5. Vedlegg V oppheves.

6. I vedlegg XII bokstav a) innsettes følgende strekpunkt etter 
annet strekpunkt:

«— kvbd som har rett til opprinnelsesbetegnelsen «Colli 
orientali del Friuli — Picolit».»

7. I vedlegg XIII bokstav c) innsettes følgende strekpunkt 
etter annet strekpunkt:

«— kvbd «Colli orientali del Friuli» etterfulgt av 
betegnelsen «Picolit».»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. august 2003.

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

Utferdiget i Brussel 7. august 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_______________
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VEDLEGG

«VEDLEGG IV

Grenseverdier for bruk av visse stoffer

(Artikkel 5 i denne forordning)

Grenseverdiene for bruk av stoffene nevnt i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1493/1999 i samsvar med vilkårene 
fastsatt i nevnte vedlegg, er som følger:

Stoffer

Bruk til friske druer, druemost, druemost 
i gjæring, druemost i gjæring av 

rosindruer, konsentrert druemost og ung, 
ikke ferdiggjæret vin

Bruk til druemost i gjæring beregnet 
på direkte konsum i ubearbeidet stand, 

vin egnet til å gi bordvin, bordvin, 
musserende vin, kullsyreimpregnert 

musserende vin, perlende vin, 
kullsyreimpregnert perlende vin, sterkvin 

og kvbd

Preparater av gjærskorpe 40 g/hl 40 g/hl

Karbondioksid Høyeste innhold i behandlet vin: 
2 g/l

L-askorbinsyre 250 mg/l; høyeste innhold i 
behandlet vin må ikke overstige 
250 mg/l

Sitronsyre Sluttinnhold i behandlet vin: 1 g/l

Metavinsyre 100 mg/l

Kobbersulfat 1 g/hl, forutsatt at kobberinnholdet 
i det behandlede produktet ikke 
overstiger 1 mg/l

Trekull til ønologisk bruk 100 g tørrvekt per hl 100 g tørrvekt per hl

Næringssalter: diammoniumfosfat 
eller ammoniumsulfat

1 g/l (uttrykt i salt(*)) 0,3 g/l (uttrykt i salt) til framstilling 
av musserende vin

Ammoniumsulfitt eller 
ammoniumbisulfitt

0,2 g/l (uttrykt i salt(*))

Vekstfremmende stoffer: tiamin i 
form av tiaminhydroklorid

0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) 0,6 mg/l (uttrykt i tiamin) til 
framstilling av musserende vin

Polyvinylpolypyrrolidon 80 g/hl 80 g/hl

Kalsiumtartrat 200 g/hl

Kalsiumfytat 8 g/hl

Lysozym 500 mg/l(**) 500 mg/l(**)

(*) Disse produktene kan også brukes sammen opptil en samlet grense på 1 g/l, uten at grensen på 0,2 g/l ovenfor berøres.
(**) Når stoffet tilsettes både most og vin, skal samlet mengde ikke overstige grensen på 500 mg/l.»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist 
endret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikkel 58, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til avsnitt E nr. 3 i vedlegg VI til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 er laveste naturlige alkoholstyrke i 
volumprosent i kvalitetsviner (kvbd) fastsatt til 8,5 % for 
sone C I a).

2) Som unntak fra denne grensen er den laveste naturlige 
alkoholstyrken i kvalitetsviner (kvbd) med opprinnelse 
i vindyrkingssone C I a) i Portugal, fastsatt til 7,5 % i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2358/2000(3). Forordning 
(EF) nr. 2358/2000 utløper ved utgangen av vinåret 
2002/2003.

3) På grunn av de særlige forholdene for tradisjonell vindyrking 
og vinstokksortene som er tilgjengelige i vindyrkingssone 
C I a) i Portugal, kan kvalitetsviner (kvbd) av typen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 14.10.2003,  
s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 
2006 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.
(3) EFT L 272 av 25.10.2000, s. 16.

  «Vinho verde» ikke oppnå laveste naturlige alkoholstyrke 
på 8,5 volumprosent, og det bør derfor fastsettes et nytt 
unntak for vinårene 2003/2004 og 2004/2005.

4) Tiltaket fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Som et unntak fra grensene fastsatt for alkoholstyrke i 
volumprosent i avsnitt E nr. 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan den naturlige alkoholstyrken i kvalitetsvin 
(kvbd) med opprinnelse i vindyrkingssone C I a) i Portugal, og 
som bærer navnet «Vinho verde», for vinårene 2003/2004 og 
2004/2005 være lavere enn 8,5 volumprosent, men ikke lavere 
enn 8 volumprosent.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1793/2003

av 13. oktober 2003

om fastsettelse av laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent i kvalitetsviner (kvbd) av typen «Vinho verde» med 
opprinnelse i vindyrkingssone C I a) i Portugal for vinårene 2003/2004 og 2004/2005(*)

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

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
_____________

2009/EØS/34/51
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), sist 
endret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikkel 58, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til avsnitt D nr. 1 i vedlegg VI til forordning (EF) 
nr. 1493/1999 kan kvbd bare framstilles av vinstokksorter 
som er oppført på produsentmedlemsstatens liste, og som 
er høstet innenfor det bestemte dyrkingsområdet.

2) I henhold til avsnitt D nr. 2 i vedlegget kan imidlertid 
medlemsstaten der vinen produseres, dersom det gjelder 
en tradisjonell framstillingsmåte regulert av særlige 
bestemmelser i denne medlemsstaten, etter at det er gitt 
uttrykkelig tillatelse og med forbehold om hensiktsmessig 
kontroll, i visse tilfeller inntil 31. august 2005 tillate at en 
musserende kvbd kan framstilles ved at basisproduktet 
for vinen justeres ved tilsetting av ett eller flere produkter 
fra vinsektoren som ikke stammer fra det bestemte 
dyrkingsområdet som vinen har sitt navn etter.

3) Italia har gjort bruk av dette unntaket ved framstillingen 
av musserende kvbd «Conegliano-Valdobbiadene» 
og «Montello e Colli Asolani». Da unntaket utløper 
31. august 2003 og vinprodusentene har dokumentert at 
det er nødvendig med en begrenset forlengelse av dette

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 14.10.2003,  
s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 
2006 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1.
(2) EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1.

  unntaket for å gjøre strukturmessige tilpasninger til den 
tradisjonelle måten for framstilling av slike viner, bør 
unntaket forlenges til 31. august 2005.

4) Forordning (EF) nr. 1493/1999 bør derfor endres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 5) 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I avsnitt D nr. 2 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999 
skal første ledd lyde:

«Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan medlemsstaten der vinen 
produseres, dersom det gjelder en tradisjonell framstillingsmåte 
regulert av særlige bestemmelser i denne medlemsstaten, etter 
at det er gitt uttrykkelig tillatelse og forutsatt at det føres 
hensiktsmessig kontroll, inntil 31. august 2005 tillate at en 
musserende kvbd kan framstilles ved at basisproduktet for vinen 
justeres ved tilsetting av ett eller flere produkter fra vinsektoren 
som ikke stammer fra det bestemte dyrkingsområdet som vinen 
har sitt navn etter, forutsatt at:».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1795/2003

av 13. oktober 2003

om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til kvalitetsvin fra bestemte 
dyrkingsområder(*)

Den får anvendelse fra 1. september 2003.

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

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2003.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen
___________

2009/EØS/34/52
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 46 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Metoden for måling av alkoholstyrke ved hjelp av en 
hydrostatisk vekt er blitt oppdatert og validert i samsvar 
med internasjonalt anerkjente kriterier. Det internasjonale 
vinkontor vedtok en ny beskrivelse av nevnte metode 
under sin generalforsamling i 2003.

2) Bruk av denne målemetoden kan være et enklere og 
mer nøyaktig middel til å kontrollere alkoholstyrken i 
volumprosent i viner og dermed forhindre tvister som 
oppstår ved bruk av mindre nøyaktige metoder.

3) En oppdatert beskrivelse av denne metoden sammen 
med forsøksverdiene for valideringsparametrene for 
metoden bør innlemmes i kapittel 3 i vedlegget til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90(2).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 19 av 27.1.2004, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1795/2003 (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 13).

(2) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 440/2003 (EUT L 66 av 11.3.2003, s. 15).

4) Forordning (EØF) nr. 2676/90 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I kapittel 3 i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 
«Alkoholstyrke i volumprosent» gjøres følgende endringer:

1. i punkt 2 utgår nr. 2.3.2,

2. vedlegget til denne forordning tilføyes som nr. 4a etter nr. 
4,

3. i punkt 5 utgår nr. 5.2 «Densimetri ved bruk av hydrostatisk 
vekt».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 128/2004

av 23. januar 2004

om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(*)

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

Utferdiget i Brussel, 23. januar 2004.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER
 Medlem av Kommisjonen

____________

2009/EØS/34/53
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VEDLEGG

«4a. VALIDERT METODE

Bestemmelse av alkoholstyrken i volumprosent i viner ved bruk av en hydrostatisk vekt

1. MÅLEMETODE

1.1. Innledning

 Alkoholstyrken i volumprosent må måles før markedsføring, først og fremst for å   
overholde regler for merking.

 Med alkoholstyrke i volumprosent menes antall liter etanol i 100 liter vin målt ved 20 °C. Uttykkes ved 
symbolet «vol %».

1.2. Formål og virkeområde

 Målemetoden som er beskrevet, er densimetri ved bruk av en hydrostatisk vekt.

 I henhold til gjeldende lovbestemmelser er prøvingstemperaturen fastsatt til 20 °C.

1.3 Prinsipper og definisjoner

 Metodens prinsipper består i først å destillere vin kvantitativt. Destillasjonsmetoden er beskrevet i dette 
kapittel. Destillasjon fjerner ikke-flyktige stoffer. Etanolhomologer, samt etanol og etanolhomologer i 
forbindelse med etylestere, inngår i alkoholstyrken ettersom de forekommer i destillatet.

 Deretter måles destillatets densitet. Med en væskes densitet ved en gitt temperatur menes forholdet mellom 
dens masse og dens volum, ρ2 = m/V; for vin angis denne i g/ml.

 Alkoholstyrken i viner kan måles ved densimetri ved hjelp av en hydrostatisk vekt, som bygger på Arkimedes’ 
prinsipp om at et legeme som senkes i en væske, får en oppdrift lik vekten av den fortrengte væsken.

1.4.  Reagenser

 Under analysen skal det, med mindre annet er angitt, bare brukes reagenser som er av anerkjent analysekvalitet 
og vann av minst klasse 3 etter definisjonen i ISO-standard 3696:1987.

1.4.1. Løsning til rengjøring av flottøren (natriumhydroksid 30 % m/v) 

 For å framstille 100 ml veies 30 g natriumhydroksid opp og fortynnes opp til merket med 96 % etanol 
(volumprosent). 

1.5. Utstyr

 Vanlig laboratorieutstyr, og særlig følgende: 

1.5.1. Hydrostatisk énskålsvekt med en følsomhet på 1 mg. 

1.5.2. Flottør med et volum på minst 20 ml som er spesielt tilpasset til vekten, og som er hengt opp i en tråd med en 
diameter på høyst 0,1 mm. 

1.5.3. Målesylinder med nivåmerke. Hele flottøren må kunne rommes i den delen av sylinderen som er under 
målestreken, slik at bare festetråden går gjennom overflaten av den væsken som skal måles. Målesylinderens 
innvendige diameter må være minst 6 mm større enn flottørens diameter. 

1.5.4. Termometer (eller målesonde for temperaturmåling) gradert i hele grader og tidels grader fra 10 til 40 ºC og 
kalibrert til 0,05 ºC. 

1.5.5. Lodder som er kalibrert av et anerkjent sertifiseringsorgan.
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1.6. Framgangsmåte 

 Flottøren og målesylinderen skal rengjøres mellom hver måling med destillert vann, tørkes med mykt 
fnuggfritt laboratoriepapir og skylles med den løsningen hvis densitet skal bestemmes. Målingene må foretas 
så snart apparatet er stabilt, for å begrense fordampingstap av alkohol mest mulig. 

1.6.1.  Kalibrering av vekten 

 Selv om de fleste vekter har et innebygd kalibreringssystem, skal den hydrostatiske vekten også kunne 
kalibreres med lodder som er kalibrert av et offisielt sertifiseringsorgan. 

1.6.2. Kalibrering av flottøren 

1.6.2.1. Fyll målesylinderen til merket med dobbeltdestillert vann (eller vann med tilsvarende renhet, f.eks. mikrofiltrert 
vann med en konduktivitet på 18,2 MΩ/cm) med en temperatur på mellom 15 og 25 ºC, men helst 20 ºC. 

1.6.2.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om, les av væskens densitet på apparatet og korriger om 
nødvendig avlesningen slik at den tilsvarer densiteten av vann ved måletemperaturen. 

1.6.3. Kontroll med en løsning av alkohol og vann 

1.6.3.1. Fyll målesylinderen til merket med en blanding av alkohol og vann med kjent alkoholstyrke og en temperatur 
på mellom 15 og 25 ºC, men helst 20 ºC. 

1.6.3.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om, les av væskens densitet (eller alkoholstyrken dersom det er 
mulig) på apparatet. Alkoholstyrken som bestemmes på denne måten, skal være den samme som den tidligere 
bestemte alkoholstyrken. 

 Merknad: Denne løsningen med kjent alkoholstyrke kan også brukes til kalibrering av flottøren i stedet for 
dobbeltdestillert vann. 

1.6.4. Måling av destillatets densitet (eller av alkoholstyrken dersom apparatet tillater det) 

1.6.4.1. Fyll målesylinderen opp til merket med prøven. 

1.6.4.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om. Les av væskens densitet (eller alkoholstyrken dersom det 
er mulig) på apparatet. Noter temperaturen dersom densiteten måles ved t ºC ρt. 

1.6.4.3. Omregn ρt ved hjelp av densitetstabellen ρt for blandinger av alkohol og vann (tabell II i vedlegg II til dette 
kapittel). 

1.6.5. Rengjøring av flottør og målesylinder 

1.6.5.1. Senk flottøren i rengjøringsløsningen i målesylinderen. 

1.6.5.2. Flottøren skal ligge i væsken i en time, og roteres med jevne mellomrom. 

1.6.5.3. Skyll med rikelige mengder springvann, og deretter med destillert vann. 

1.6.5.4. Tørk med mykt fnuggfritt laboratoriepapir. 

 Foreta denne prosedyren når flottøren brukes første gang, og deretter jevnlig ved behov. 

1.6.6. Resultat 

 Ut fra densiteten ρ20 beregnes den faktiske alkoholstyrken ut fra tabellene som angir verdien av alkoholstyrken 
i volumprosent (vol %) ved 20 ºC som en funksjon av densiteten til blandinger av alkohol og vann ved 20 
ºC, dvs. den internasjonale tabellen som ble vedtatt av Den internasjonale organisasjon for legal metrologi i 
rekommandasjon nr. 22.
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2. SAMMENLIGNING AV MÅLINGER MED EN HYDROSTATISK VEKT OG MED ET ELEKTRONISK 
DENSIMETER

 Repeterbarhet og reproduserbarhet ble målt ved ringprøving utført ved flere laboratorier av prøver med 
en alkoholstyrke på mellom 4 vol % og 18 vol %. Det ble foretatt en sammenligning av alkoholstyrken i 
forskjellige prøver målt ved bruk av en hydrostatisk vekt og ved bruk av et elektronisk densimeter samt av 
verdiene for repeterbarhet og reproduserbarhet fra omfattende flerårige kryssammenligningsforsøk.

2.1. Prøver

 Viner med forskjellig densitet og alkoholstyrke som framstilles månedlig i industriskala, uttatt fra lagre av 
flasker som oppbevares under normale betingelser og innleveres anonymt til laboratoriene.

2.2. Laboratorier

 Laboratorier som deltar i den månedlige prøvingen som organiseres av Unione Italiana Vini (Verona, Italia) 
i samsvar med reglene i ISO 5725 (UNI 9225) og International Protocol of Proficiency Testing for chemical 
analysis laboratories utarbeidet av AOAC, ISO og IUPAC og retningslinjene i ISO 43 og ILAC G13. Nevnte 
sammenslutning skal levere en årsrapport til alle deltakere.

2.3. Utstyr

2.3.1. Elektronisk hydrostatisk vekt (med en nøyaktighet på 5 desimaler), om mulig med en databehandlingsenhet.

2.3.2. Elektronisk densimeter, om mulig med automatisk prøveveksler.

2.4. Analyse

 I samsvar med reglene for validering av metoder ble hver prøve analysert to ganger etter hverandre for å 
bestemme alkoholstyrken.

2.5. Resultat

 Tabell 1 viser resultatene av målingene oppnådd ved laboratoriene ved bruk av hydrostatisk vekt.

 Tabell 2 viser resultatene oppnådd ved laboratoriene ved bruk av et elektronisk densimeter.

2.6. Evaluering av resultatene

2.6.1. Prøvingsresultatene ble undersøkt med henblikk på avdekking av systematiske enkeltfeil (p < 0,025) ved hjelp 
av først Cochrans og deretter Grubbs prøvinger, i samsvar med metodene angitt i den internasjonale Protocol 
for the Design, Conduct and Interpretation of Method-Performance Studies.

2.6.2. Repeterbarhet (r) og reproduserbarhet (R)

 Det ble foretatt beregninger av repeterbarhet (r) og reproduserbarhet (R) i samsvar med nevnte protokoll 
på de gjenværende resultatene etter at store enkeltavvik var tatt bort. Ved vurdering av en ny metode finnes 
ofte ikke en validert referanse eller en lovfestet metode til sammenligning av nøyaktighetskriteriene, og 
ved sammenligning av nøyaktighetsdata oppnådd ved samarbeidsprøvinger brukes derfor ofte «forventede» 
nøyaktighetsnivåer. Disse «forventede» nivåene er beregnet etter Horwitz’ ligning. Sammenligning av 
prøvingsresultatene og de forventede nivåene gir en indikasjon på om metoden er tilstrekkelig nøyaktig for 
analyttnivået som måles. Horwitz’ forventede verdi beregnes etter Horwitz’ ligning.

 RSDR = 2(1-0,5 logC)

 der C = den målte konsentrasjonen av analytt uttrykt i desimaler (dvs. 1 g/100 g = 0,01). 
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 Horrat-verdien gir en sammenligning av den faktiske målte nøyaktigheten og den forventede nøyaktigheten 
etter Horwitz’ ligning for en bestemt metode og et bestemt analyttnivå. Den beregnes på følgende måte:

 HoR = RSDR(målt)/RSDR(Horwitz )

2.6.3. Nøyaktighet mellom laboratorier

 En Horrat-verdi på 1 viser normalt en tilfredsstillende nøyaktighet mellom laboratoriene, mens en verdi 
på 2 normalt viser en utilfredsstillende nøyaktighet, dvs. en nøyaktighet som er for variabel for analytiske 
formål eller der den oppnådde variasjonen er større enn den som er forventet for den aktuelle metoden. Det 
beregnes også en Hor-verdi, som brukes til å bestemme nøyaktighet mellom laboratorier ved bruk av følgende 
tilnærmede beregning:

 RSDr(Horwitz) = 0,66 RSDR(Horwitz) (forutsatt at r = 0,66 R).

 Tabell 3 viser differansene mellom målingene oppnådd av laboratorier som bruker elektronisk densimetri og 
målingene oppnådd av laboratorier som bruker en hydrostatisk vekt. Bortsett fra prøve 2000/3, som hadde en 
svært lav alkoholstyrke og som gir lav reproduserbarhet ved begge metoder, er det svært godt samsvar for alle 
andre prøver.

2.6.4. Presisjonsparametrer

 Tabell 4 viser samlet gjennomsnitt for de presisjonsparametrene som er beregnet på grunnlag av samtlige 
månedlige prøvinger som er utført fra januar 1999 til mai 2001.

Særlig nevnes følgende resultater:

Repeterbarhet (r) = 0,074 (vol %) for hydrostatisk vekt og 0,061 (vol %) for elektronisk densimetri,

Reproduserbarhet (R) = 0,229 (vol %) for hydrostatisk vekt og 0,174 (vol %) for elektronisk densimetri.

2.7. Konklusjon

 Resultatene av bestemmelsen av alkoholstyrken i en lang rekke viner viser at målingene med hydrostatisk vekt 
og målingene med elektronisk densimeter med en frekvensoscillator er sammenlignbare, og at verdiene for 
valideringsparametrene for begge metoder er omtrent like.

Forklaring av tabellteksten:

— Gj.snitt gjennomsnittet av alle data som er brukt i den statistiske analysen

— N samlet antall framlagte datasett

— Nc antall resultater som er utelatt fra den statistiske analysen som følge av 
manglende samsvar

— Store enkeltavvik antall resultater som er utelatt fra den statistiske analysen etter bestemmelse 
av store enkeltavvik ved hjelp av Cochrans eller Grubbs prøvinger

— n1 antall resultater som er brukt i den statistiske analysen

— R Repeterbarhetsgrense

— Sr standardavvik for repeterbarhet

— RSDr relativt standardavvik for repeterbarhet (Sr × 100/gj.snitt)

— Hor Horrat-verdien for repeterbarhet er den observerte RSDr-verdien dividert 
med den forventede RSDr-verdien, etter Horwitz’ ligning og forutsatt at r 
= 0,66R

— R Reproduserbarhetsgrense

— SR standardavvik for reproduserbarhet

— HoR Horrat-verdien for reproduserbarhet er den observerte RSDR-verdien dividert 
med RSDR-verdien beregnet ut fra HoR = RSDR(målt)/RSDR
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Tabell 4: Presisjonsparametrer

Hydrostatisk vekt Elektronisk densimetri

n1 441 557

Relativ varians for repeterbarhet 0,309 0,267

R 0,074 0,061

Sr 0,026 0,022

Relativ varians for reproduserbarhet 2,948 2,150

R 0,229 0,174

sR 0,082 0,062»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 53 og artikkel 80 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

Etter at kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002(1) 2) 
var vedtatt, ble den funnet å inneholde enkelte tekniske 
feil, som bør rettes. Av hensyn til klarhet og konsekvens 
bør enkelte bestemmelser i forordningen dessuten 
omordnes.

Forordning (EF) nr. 753/2002 ble meldt til Verdens 2) 
handelsorganisasjon. En rekke vinproduserende 
tredjestater har uttrykt forbehold mot teksten. På 
bakgrunn av disse kom men tarene er det avholdt to 
høringer i Genève for å forklare de nye merkingsreglene 
og lytte til tredjestaters synspunkter.

På bakgrunn av tredjestatenes krav bør det foretas 3) 
enkelte endringer i forordning (EF) nr. 753/2002. Disse 
innebærer åpning av visse tradisjonelle betegnelser for 
tredjestater, forutsatt at de oppfyller tilsvarende vilkår 
som dem som kreves i medlemsstatene. Gitt videre at 
flere tredjestater ikke har samme nivå av sentraliserte 
regler som Felles skapet, bør enkelte krav endres, 
samtidig som de samme garantier sikres med hensyn 
til regle nes bindende natur.

Ettersom det er umulig å avslutte framgangsmåten for 4) 
vedtakelse av dette tiltaket før 1. februar 2004, må 
tidsfristene fastsatt i artikkel 47 forlenges til 15. mars 
2004.

Forordning (EF) nr. 753/2002 bør derfor endres.5) 

Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 6) 
innen fristen fastsatt av lederen —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 24.2.2004, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 av 14.10.2003,  
s. 13).

(2) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1205/2003 (EUT L 168 av 5.7.2003, s. 13).

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 5 nr. 1 skal annet ledd lyde:

«I tillegg kan den berørte medlemsstat gjøre punktvise 
unntak for visse kvbd nevnt i artikkel 29 som er modnet på 
flaske i en lengre periode før salg, forutsatt at medlemsstaten 
har fastsatt vilkår for kontroll og markedsføring av disse 
produktene.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
kontrolltiltakene de har fastsatt.»

2. I artikkel 9 oppheves nr. 4 og 5.

3. Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b) andre betegnelser enn dem som er definert i 
fellesskapsbestemmelsene, der bruken av betegnelsen er 
fastsatt av medlemsstaten eller overholder reglene som 
gjelder for vinprodusenter i den berørte medlemsstat, 
herunder dem som er fastsatt av representative 
bransjeorganisasjoner, forutsatt at medlemsstaten eller 
tredjestaten gir underretning om disse betegnelsene til 
Kommisjonen, som med alle egnede midler skal påse 
at disse betegnelsene blir offentliggjort.»

4. I artikkel 24 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 5 skal innledningen lyde:

«For å kunne bli oppført i vedlegg III skal en tradisjonell 
betegnelse oppfylle følgende vilkår:»,

b) nr. 6 oppheves,

c) nr. 8 oppheves.

5. I artikkel 28 skal tredje ledd lyde:

«Reglene for bruken nevnt i annet ledd kan likevel tillate at 
betegnelsen «…» (tradisjonell betegnelse) brukes sammen 
med «…» (retsina) uten at den nødvendigvis er knyttet til 
en bestemt geografisk betegnelse.»

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 316/2004

av 20. februar 2004

om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse vinprodukter(*)

2009/EØS/34/54
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6. I artikkel 29 gjøres følgende endringer:

a) nr. 1 bokstav d) skal lyde:

d) for Spania:

«Denominación de origen», «Denominación de – 
origen calificada», «D.O.», «D.O.Ca», «vino 
de calidad con indicación geográfica», «vino 
de pago» og «vino de pago calificado»,

Disse betegnelsene skal imidlertid angis på 
etiketten like under navnet på det bestemte 
dyrkingsområdet,

«vino generoso», «vino generoso de licor», – 
«vino dulce natural»,»

b) i nr. 1 bokstav h) skal siste strekpunkt lyde:

«— «Districtus Austriae Controllatus» eller «DAC»,»,

c) nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) for Spania:

«Denominación de origen» og «Denominación – 
de origen calificada», «D.O.», «D.O.Ca», 
«vino de calidad con indicación geográfica», 
«vino de pago» og «vino de pago calificado».

Disse betegnelsene skal imidlertid angis på 
etiketten like under navnet på det bestemte 
dyrkingsområdet,».

7. I artikkel 31 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3 annet ledd bokstav b) endres «31. august 2003» 
til «31. august 2005»,

b) i nr. 3 tredje ledd endres «31. august 2003» til «31. 
august 2005».

8. I artikkel 34 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) i første ledd skal bokstav a) lyde:

«a) navn, adresse og stilling til den eller de 
personer som har deltatt i markedsfør ingen, 
forutsatt at bruksvilkårene er i samsvar med 
reglene som gjelder for vinprodusenter i den 
berørte tredjestat, herunder dem som er fastsatt 
av representative bransjeorganisasjoner,»,

ii) i første ledd skal bokstav c) lyde:

«c) en bestemte farge, forutsatt at bruksvilkårene 
er i samsvar med reglene som gjelder for 
vinprodusenter i den berørte tredjestat, 
herunder dem som er fastsatt av representative 
bransjeorganisasjoner,»,

iii) annet ledd skal lyde:

«Når det gjelder sterkviner, perlende viner og 
kullsyreimpregnerte perlende viner samt produkter 
i avdeling II som er framstilt i tredjestater, skal 
angivel sen fastsatt i første ledd bokstav b) brukes, 
forutsatt at bruksvilkårene er i samsvar med 
reglene som gjelder for vinprodusenter i den 
berørte tredjestat, herunder dem som er fastsatt av 
representative bransjeorganisasjoner.»,

b) nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Som unntak fra artikkel 9 nr. 1 til 3 kan visse 
flasketyper oppført i vedlegg I brukes til presentasjon 
av viner fra tredjestater, forutsatt at

a) disse statene har inngitt en begrunnet anmodning 
til Kommisjonen, og

b) vilkår som anses som likeverdige med dem som er 
angitt i artikkel 9 nr. 2 og 3, er oppfylt.

De tredjestater som har tillatelse til å bruke hver 
flasketype, er oppført i vedlegg I, sammen med 
reglene for bruken.

 Noen flasketyper som tradisjonelt brukes i 
tredjestater, men som ikke er opp ført i vedlegg 
I, kan kvalifisere til beskyttelsen nevnt i denne 
artikkel for denne flasketypen med sikte på 
markedsføring i Fellesskapet dersom de omfat tes 
av gjensidige avtaler.

Gjennomføringen av første ledd skjer gjennom 
avtaler med berørte tredjestater inngått etter 
framgangsmåten i traktatens artikkel 133.»,

c) nytt nr. 4 skal lyde:

«4. Artikkel 37 nr. 1 skal gjelde tilsvarende 
for druemost i gjæring beregnet på direkte konsum 
med geografisk betegnelse og vin av overmodne 
druer med geografisk betegnelse.»,

d) nytt nr. 5 skal lyde:

«5. Artikkel 2, artikkel 3, artikkel 4, artikkel 
6, artikkel 7 bokstav c), artikkel 8, artikkel 12 og 
artikkel 14 nr. 1 bokstav a), b) og c) skal gjelde 
tilsvarende.»

9. I artikkel 36 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 3 oppheves tredje ledd,

b) nr. 4 og 5 skal lyde: 

«4. De geografiske betegnelsene som er nevnt 
i nr. 1, 2 og 3, kan ikke brukes, selv om de i 
bokstavelig forstand er korrekte med hensyn til 
territoriet, regionen eller stedet der produktene 
har sin opprinnelse, dersom de kan gi publikum et 
falskt inntrykk av at produktene har sin opprinnelse 
i et annet territorium.
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5. En geografisk betegnelse som er nevnt i nr. 1 og 2, 
fra en tredjestat, kan brukes i merkingen til en importert 
vin dersom bare 85 % av den aktuelle vinen er framstilt 
av druer som er høstet i det produksjonsområdet den 
bærer navnet til.»

10. I artikkel 37 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 gjøres følgende endringer:

i) innledningen skal lyde:

«1. For formålene i avsnitt B nr. 2 i vedlegg VII 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan merkingen av 
viner med opprinnelse i tredjestater (unntatt mus-
s erende viner, kullsyreimpregnerte musserende 
viner og kullsyre im preg nerte perlende viner, men 
medregnet viner av overmodne druer) og druemost 
i gjæring beregnet på direkte konsum som er 
framstilt i tredje stater, og som har en geografisk 
betegnelse i samsvar med artikkel 36, suppleres 
med følgende angivelser:»,

ii) bokstav a) skal lyde:

«a) årgang. Denne kan angis dersom bruksvilkårene 
er i samsvar med reglene som gjelder for 
vinprodusenter i den berørte tredjestat, 
herunder dem som er fastsatt av representative 
bransjeorganisasjoner, og dersom minst 85 % 
av druene som er anvendt i framstillingen av 
den aktuelle vinen, med fratrekk for mengden 
produkter som er brukt til en eventuell søtning, 
er høstet i løpet av det aktuelle året.

For viner som tradisjonelt framstilles av 
druer som høstes om vinteren, skal året for 
begynnelsen av det aktuelle vinproduksjonsåret 
angis i stedet for årgangen.»,

iii) i bokstav b) skal nr. i) lyde:

«i) at bruksvilkårene er i samsvar med reglene 
som gjelder for vinprodusenter i den berørte 
tredjestat, herunder dem som er fastsatt av 
repre sen tative bransjeorganisasjoner.»,

iv) bokstav d), e) og f) skal lyde:

«d) angivelser som gjelder produktets 
framstillingsart eller -metode, forutsatt at 
bruksvilkårene er i samsvar med reglene 
som gjelder for vinprodusenter i den berørte 
tredjestat, herunder dem som er fastsatt av 
representative bransjeorganisasjoner,

e) for viner fra tredjestater og druemost i gjæring 
beregnet på direkte konsum som stammer fra 
tredjestater:

i) andre tradisjonelle tilleggsbetegnelser 
enn dem som er oppført i vedlegg III, 
i samsvar med reglene som gjelder for 

vinprodusenter i den berørte tredjestat, 
herunder dem som er fastsatt av repre-
sentative bransjeorganisasjoner, og

ii) tradisjonelle tilleggsbetegnelser som 
er oppført i vedlegg III, forutsatt at 
bruksvilkårene er i samsvar med reglene 
som gjelder for vinprodusenter i den berørte 
tredjestat, herunder dem som er fastsatt av 
representative bransjeorganisasjoner, og 
oppfyller følgende kriterier:

disse statene har framlagt en grunngitt – 
søknad for Kommisjonen og oversendt 
relevante regler for godkjenning av 
tradisjonelle betegnelser,

de er spesifikke i seg selv,– 

de er tilstrekkelig karakteristiske og/– 
eller allment anerkjent i den berørte 
tredjestat,

de har vært tradisjonelt brukt i minst ti – 
år i den berørte tredjestat,

de er knyttet til én eller flere kategorier – 
av viner i den berørte tredjestat,

reglene fastsatt i tredjestaten er ikke – 
slik at forbrukerne kan bli villedet om 
den aktuelle betegnelsen.

Dessuten kan enkelte tradisjonelle 
betegnelser som er oppført i vedlegg 
III, brukes i merkingen av viner med 
geografisk betegnelse og med opprinnelse 
i tredjestater på tredjestatens språk eller 
på et annet språk, dersom bruk av et 
annet språk enn statens offisielle språk 
anses som tradisjonelt i forbindelse med 
en tra di sjonell betegnelse, dersom bruk av 
dette språket er fastsatt i den berørte stats 
lovgivning, og dersom språket har vært i 
konti nu er lig bruk for denne tradisjonelle 
betegnelsen i minst 25 år.

Artikkel 23 og artikkel 24 nr. 2, nr. 3 annet 
ledd, nr. 4 og nr. 6 bokstav c) skal gjelde 
tilsvarende.

For hver tradisjonell betegnelse nevnt 
i nr. ii) er de berørte stater oppført i 
vedlegg III,
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f) navnet på et foretak, forutsatt at bruksvilkårene 
er i samsvar med reglene som gjelder for 
vinprodusenter i den berørte tredjestat, 
herunder dem som er fastsatt av representative 
bransjeorganisasjoner. Artikkel 25 nr. 1 skal 
gjelde tilsvarende,»,

v) i bokstav g) skal innledningen lyde:

«forutsatt at bruksvilkårene er i samsvar med 
reglene som gjelder for vinpro dusenter i den 
berørte tredjestat, herunder dem som er fastsatt av 
repre sentative bransjeorganisasjoner, en betegnelse 
som angir at vinen er tappet»,

b) nr. 3 oppheves.

11. I avsnitt V skal ny artikkel 37a og 37b lyde:

«Artikkel 37a

«Representativ bransjeorganisasjon» er enhver 
produsentorganisasjon eller sammenslutning av 
produsentorganisasjoner som har vedtatt samme regler, og 
som i et gitt vin dyr kings område har som sine medlemmer 
minst to tredeler av produsentene i det bestemte området 
og omfatter minst to tredeler av områdets produksjon.

De berørte tredjestater skal på forhånd underrette 
Kommisjonen om reglene nevnt i artikkel 12 nr. 1, artikkel 
34 nr. 1 og artikkel 37 nr. 1. Tredjestatene skal også over-
sende en liste over de representative bransjeorganisasjonene 
med opplysninger om deres medlemmer, som fastsatt i 
vedlegg IX.

Kommisjonen skal med alle egnede midler påse at disse 
tiltakene blir offentliggjort.»

«Artikkel 37b

Sterkvin, perlende vin, kullsyreimpregnert perlende 
vin, musserende vin

1. For formålene i avsnitt A nr. 4 i vedlegg VII 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal merkingen av 
sterkviner, perlende viner og kullsyreimpregnerte perlende 
viner, i tillegg til de obligatoriske angivelsene nevnt i 
avsnitt A nr. 1 i nevnte vedlegg, angi importør eller, dersom 
vinen er tappet i Fellesskapet, tapper.

For angivelsene nevnt i første ledd skal artikkel 34 nr. 1 
bokstav a) gjelde tilsvarende for produkter framstilt i 
tredjestater.

Artikkel 38 nr. 2 skal gjelde tilsvarende.

2. Som unntak fra avsnitt C nr. 3 i vedlegg VII 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 kan viner fra 
tredjestater betegnes som «sterkvin», «perlende vin» eller 

«kullsyreimpregnert perlende vin» dersom de oppfyller 
kravene fastsatt i henholdsvis bokstav d), g) og h) i vedlegg 
XI til kommisjonsforordning (EF) nr. 883/2001(*).

3. Musserende viner med opprinnelse i en tredjestat, 
som nevnt i avsnitt E nr. 1 tredje strekpunkt i vedlegg VIII 
til forordning (EØF) nr. 1493/1999, skal være som oppført 
i vedlegg VIII til denne forordning.

———
(*) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 1.»

12. Artikkel 38 nr. 1 skal lyde:

 «1. For formålene i avsnitt A nr. 4 i vedlegg VII 
til forordning (EF) nr. 1493/1999 skal merkingen av 
sterkviner, perlende viner og kullsyreimpregnerte perlende 
viner, i tillegg til de obligatoriske angivelsene i avsnitt A 
nr. 1 i nevnte vedlegg, angi navn eller firma samt kommune 
og medlemsstat for tapperen eller, for beholdere med et 
nominelt volum på over 60 liter, avsenderen. For perlende 
viner kan tapperens navn erstattes med vinprodusentens.

 Når det gjelder angivelsene nevnt i første ledd, 
gjelder artikkel 15 tilsvarende for produkter framstilt i 
Fellesskapet.».

13. Artikkel 40 oppheves.

14. Artikkel 44 oppheves.

15. Artikkel 46 skal lyde:

 «Artikkel 46

 Vinstokksortene «Pinot»

 Når det gjelder musserende vin, musserende kvalitetsvin 
eller musserende kvbd, kan sortsnavnene som brukes 
for å supplere produktbetegnelsen «Pinot blanc», «Pinot 
noir» og «Pinot gris» samt tilsvarende navn på andre 
fellesskapsspråk, erstattes med synonymet «Pinot».»

16. I artikkel 47 nr. 1 skal annet ledd lyde:

 «Etiketter og ferdigpakninger som inneholder betegnelser 
som er trykt i samsvar med gjeldende bestemmelser på 
området på tidspunktet for denne forordnings ikrafttredelse, 
kan brukes fram til 15. mars 2004.»

17. Vedlegg II erstattes med vedlegg I til denne forordning.

18. Vedlegg III erstattes med vedlegg II til denne forordning

19. Vedlegg III til denne forordning tilføyes som vedlegg IX.
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Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. februar 2004.

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

 Utferdiget i Brussel, 20. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

Navn på vinstokksorter eller synonymer for disse som inneholder en geografisk betegnelse(1), og som kan angis 
i merkingen av viner i henhold til artikkel 19 nr. 2(*)

Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

1 Agiorgitiko Hellaso

2 Aglianico Italiao, Hellaso

3 Aglianicone Italiao

4 Alicante Bouschet Hellaso, Italia*o, Portugalo, Algerieo, Tunisiao, De forente statero

NB: Navnet «Alicante» kan ikke brukes alene som 
vinbetegnelse.

5 Alicante Branco Portugalo

6 Alicante Henri Bouschet Frankrikeo, Serbia og Montenegro (8)

7 Alicante Italiao

8 Alikant Buse Serbia og Montenegro (6)

9 Auxerrois Sør-Afrikao, Australiao, Canadao, Sveitso, Belgiao, Tysklando, 
Frankrikeo, Luxembourgo, Nederlando, Det forente kongerikeo

10 Banatski rizling Serbia og Montenegro (Kreaca)o

11 Barbera Bianca Italiao

12 Barbera Sør-Afrikao, Argentinao, Australiao, Kroatiao, Mexicoo, Sloveniao, 
Uruguayo, De forente statero, Hellaso, Italiao

13 Barbera Sarda Italiao

14 Blauburgunder Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (18-28-97), Øster-
rike (15-18), Canada (18-97) (Pinot noir), Chile (18-97) (Pinot 
noir), Italia (Pinot nero — 18-97)

15 Blauer Burgunder Østerrike (14-18), Serbia og Montenegro (25-97), Sveits (Pinot 
noir)

16 Blauer Frühburgunder Tyskland (51)

17 Blauer Limberger Tyskland (Lemberger) (19), Romania (56)(64) (Kekfrankos)

18 Blauer Spätburgunder Tyskland (97), Den tidligere jugoslaviske republikken Make do nia 
(14-28-97), Østerrike (14-15), Bulgaria (96) (Pinot noir), Canada 
(14-97) (Pinot noir), Chile (14-97) (Pinot noir), Romania (97) 
(Pinot noir, Modri pinot), Italia (14-97) (Pinot nero)

19 Blaufränkisch Den tsjekkiske republikko (50), Østerrikeo, Tyskland, Slovenia 
(Modra frankinja, Frankinja)

20 Borba Spaniao

21 Bosco Italiao

22 Bragão Portugalo

23 Burgundac beli Serbia og Montenegro (121)

24 Burgundac Crni Kroatiao (Pinot Crni)



25.6.2009 Nr. 34/919EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

25 Burgundac crni Serbia og Montenegro (15-99)

26 Burgundac sivi Kroatiao (Pinot sivi), Serbia og Montenegroo

27 Burgundec ble Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao

28 Burgundec crn Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (14-18-97)

29 Burgundec siv Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao

30 Calabrese Italia (75)

31 Campanário Portugalo

32 Canari Argentinao

33 Carignan Blanc Frankrikeo

34 Carignan Sør-Afrikao, Argentinao, Australia (36), Chile (36), Kroatiao, 
Israelo, Marokkoo, New zealando, Tunisiao, Hellaso, Frankrikeo, 
Portugalo

35 Carignan Noir Kyproso

36 Carignane Australia (34), Chile (34), Mexico, Tyrkia, De forente stater

37 Carignano Italiao

38 Chardonnay Sør-Afrikao, Argentina (79), Australia (79), Bulgariao, Canada 
(79), Sveitso, Chile (79), Den tsjekkiske republikko, Kroatiao, 
Ungarn (39), India, Israelo, Moldovao, Mexico (79), New zealand 
(79), Romaniao, Russlando, San Marinoo, Slovakiao, Sloveniao, 
Tunisiao, De forente stater (79), Uruguayo, Serbia og Montenegro 
(Sardone), zimbabweo, Tyskland, Frankrike, Hellas (79), Italia 
(79), Luxembourg (79), Nederland (79), Det forente kongerike, 
Spania, Portugal, Østerrikeo, Belgia (79)

39 Chardonnay Blanc Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (Sardone), 
Ungarn (38)

40 Chardonnay Musqué Canadao

41 Chelva Spaniao

42 Corinto Nero Italiao

43 Cserszegi fűszeres Ungarno

44 Děvín Den tsjekkiske republikko

45 Dornfelder Canadao, Tysklando, Nederlando, Det forente kongerikeo, Belgiao

46 Durasa Italiao

47 Early Burgundy De forente statero

48 Fehér Burgundi, Burgundi Ungarn (118) (Pinot blanc)

49 Findling Tysklando, Det forente kongerikeo
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Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

50 Frankovka Den tsjekkiske republikko (19)

51 Frühburgunder Tyskland (16), Nederlando

52 Graciosa Portugalo

53 Grauburgunder Tyskland (Ruländer-54), Bulgaria (Pinot gris), Ungarn 
(Szürkebarát)o, Romania (54) (Pinot gris)

54 Grauer Burgunder Canada, Romania (53) (Pinot gris), Tyskland (Ruländer-53), 
Østerrike (Pinot gris)

55 Grossburgunder Romania (17) (63) (Kékfrankos)

56 Iona De forente statero

57 Izsáki Ungarno

58 Kanzler Det forente kongerikeo

59 Kardinal Tysklando, Bulgariao

60 Kisburgundi kék Ungarn (97) (Pinot noir)

61 Korinthiaki Hellaso

62 Leira Portugalo

63 Limberger Canada (Lemberger), New zealando, Romania (17) (55) 
(Kékfrankos), Belgiao

64 Limnio Hellaso

65 Maceratino Italiao

66 Monemvasia Hellas (Monovasia)

67 Montepulciano Italiao

68 Moslavac Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (70) (Sipon), 
Serbia og Montenegroo

69 Mosler Slovenia (Šipon)

70 Mozler Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (68) (Sipon)

71 Mouratón Spaniao

72 Müller-Thurgau Sør-Afrikao, Østerrikeo, Tyskland (Rivaner), Canada, Kroatiao 
(Rizvanac), Ungarno, Serbia og Montenegroo (Rizvanac), Den 
tsjekkiske republikko, Slovakiao, Sloveniao (Rizvanac), Sveitso, 
Luxembourgo (Rivaner), Nederlando, Italiao, Belgiao, Frankrikeo, 
Det forente kongerike (Rivaner), Australiao, Bulgariao, De forente 
statero, New zealando, Portugal
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Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

73 Muškát moravský Den tsjekkiske republikko, Slovakia

74 Nagyburgundi Ungarn (Kékfrankos)o

75 Nero d’Avola Italia (30)

76 Olivella nera Italiao

77 Orange Muscat Australiao, De forente statero

78 Pau Ferro Portugalo

79 Pinot Chardonnay Argentina (38), Australia (38), Canada (38), Chile (38), Mexico (38), 
New Zealand (38), De forente stater (38), Tyrkiao, Belgia (38), 
Hellas (38), Nederland, Italia (38)

80 Portoghese Italiao

81 Pozsonyi Ungarn (82)

82 Pozsonyi Fehér Ungarn (81)

83 Rajnai rizling Ungarn (86)

84 Rajnski rizling Serbia og Montenegro (85-88-91)

85 Renski rizling Serbia og Montenegro (84-89-92), Sloveniao

86 Rheinriesling Bulgaria (Nemkti riesling)o, Østerrike (Weißer Riesling, Riesling), 
Tyskland (88) (Weißer Riesling), Ungarn (83), Den tsjekkiske 
republikk (94), Italia (88), Hellas (Riesling), Portugal

87 Rhine Riesling Sør-Afrika (Weißer riesling)o, Australia (Riesling)o, Chile (89) 
(Riesling), Moldovao (White riesling), New Zealando (Riesling)

88 Riesling renano Tyskland (86) (Weißer Riesling), Serbia og Montenegro (84-86-91), 
Italia (86)

89 Riesling Renano Chile (87) (Riesling)

90 Riminèse Frankrikeo

91 Rizling rajnski Serbia og Montenegro (84-85-88)

92 Rizling Rajnski Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao, Kroatiao

93 Ryzling rýnsky Slovakiao

94 Ryzlink rýnský Den tsjekkiske republikk (86)

95 Santareno Portugalo

96 Sciaccarello Frankrikeo

97 Spätburgunder Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (14-18-28), Serbia 
og Montenegro (16-25), Bulgaria (19) (Pinot noir), Canada (14-18) 
(Pinot noir), Chile (Pinot noir-14-18), Ungarn (60) (Pinot noir), 
Moldova (Pinot noir)o, Romania (18) (Pinot noir), Italia (Pinot 
nero-14-18), Det forente kongerike, Tyskland (18)
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Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

98 Štajerska Belina Kroatiao (Ranfol), Slovenia (Ranfol)o

99 Subirat Spaniao (Malvasía Riojana)

100 Terrantez do Pico Portugalo

101 Tintilla de Rota Spaniao

102 Tinto de Pegões Portugalo

103 Tocai friulano Italia (104)
NB: Navnet «Tocai friulano» kan bare brukes for kvbd med 

opprinnelse i regionene Veneto og Friuli i en overgangs-
periode fram til 31. mars 2007.

104 Tocai Italico Italia (103)
NB: Synonymet «Tocai italico» kan bare brukes for kvbd 

med opprinnelse i regionene Veneto og Friuli i en 
overgangsperiode fram til 31. mars 2007.

105 Tokay Pinot gris Frankrike (Pinot gris)
NB: Synonymet «Tokay Pinot gris» kan bare brukes for kvbd 

med opprinnelse i departementene Bas-Rhin og Haut-Rhin 
i en overgangsperiode fram til 31. mars 2007.

106 Torrontés riojano Argentinao

107 Trebbiano Sør-Afrika (Ugni blanc)o, Argentina (Ugni blanc)o, Australiao, 
Canadao, Kypros (Ugni blanc)o, Kroatiao, Uruguayo, De forente 
stater, Israel (Ugni blanc), Italia

108 Trebbiano Giallo Italiao

109 Trigueira Portugal

110 Verdea Italiao

111 Verdeca Italia

112 Verdelho Sør-Afrikao, Argentina, Australia, New zealand, De forente 
stater, Portugal

113 Verdelho Roxo Portugalo

114 Verdelho Tinto Portugalo

115 Verdello Italiao

116 Verdese Italiao

117 Verdejo Spania
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Sortsnavn eller synonymer for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymet(2)

118 Weißburgunder Sør-Afrika (120) (Pinot blanc)o, Canada (Pinot blanc), Chile (119) 
(Pinot blanca), Ungarn (48) (Pinot blanc), Tyskland (119, 120), 
Østerrike (119), Det forente kongerikeo, Slovenia (119) (Beli pinot), 
Italia

119 Weißer Burgunder Tyskland (118, 120), Østerrike (118) (Pinot blanc), Chile (118) 
(Pinot blanca), Sveits (Pinot blanc)o, Slovenia (118) (Beli pinot), 
Italia

120 Weissburgunder Sør-Afrika (118), Tyskland (118, 119), Det forente kongerike, Italia

121 Weisser Burgunder Serbia og Montenegro (23)

(*) Forklaring
–  (i parentes) henvisning til sortens synonymer
–  ”o” ingen synonymer
–  fet skrift kolonne 2: sortsnavn

  kolonne 3: stat der navnet tilsvarer en sort, og henvisning til sorten
–  normal skrift kolonne 2: navn på synonym for sorten

  kolonne 3: stat som kan bruke synonymet

(1) Disse sortsnavnene og synonymene for dem svarer, i oversettelse eller i form av et adjektiv, helt eller delvis til de 
geografiske betegnelser som brukes til å angi en vin.

(2) For de berørte stater skal unntakene nevnt i dette vedlegg være tillatt bare for viner med geografiske betegnelser 
som er produsert i de administrative enhetene der dyrkingen av de aktuelle sortene er tillatt på tidspunktet for denne 
forordnings ikrafttredelse og i samsvar med vilkårene fastsatt av de berørte stater for framstilling eller presentasjon 
av disse vinene.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

Liste over tradisjonelle betegnelser nevnt i artikkel 24

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

TYSKLAND

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Qualitätswein Alle kvbd tysk

Qualitätswein garantierten Ursprungs 
/ Q.g.U

Alle kvbd tysk

Qualitätswein mit Prädikat / 
Q.b.A.m.Pr eller Prädikatswein

Alle kvbd tysk

Qualitäts schaum wein garan tier t en 
Ursprungs / Q.g.U

Alle musserende kvbd tysk

Auslese Alle kvbd tysk Sveits

Beerenaus lese Alle kvbd tysk

Eiswein Alle kvbd tysk

Kabinett Alle kvbd tysk

Spätlese Alle kvbd tysk Sveits

Trockenbeer en auslese Alle kvbd tysk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Landwein Alle bordvin med geografisk 
betegnelse

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Affentaler Altschweier, Bühl, 
Eisental, Neusatz / Bühl, 

Bühlertal, Neuweier / 
Baden-Baden

kvbd tysk

Badisch Rotgold Baden kvbd tysk

Ehrentrudis Baden kvbd tysk

Hock Rhein, Ahr, Hessische 
Bergstraße, Mittelrhein, 

Nahe, Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau

bordvin med geografisk 
betegnelse

kvbd

tysk

Klassik eller Classic alle kvbd tysk

Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau

kvbd tysk

Moseltaler Mosel-Saar-Ruwer kvbd tysk

Riesling-Hochgewächs alle kvbd tysk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Schillerwein Württemberg kvbd tysk

Weißherbst alle kvbd tysk

Winzersekt alle musserende kvbd tysk

ØSTERRIKE

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Qualitätswein alle kvbd tysk

Qualitätswein besonderer Reife und 
Leseart eller Prädikatswein

alle kvbd tysk

Qualitätswein mit staatlicher 
Prüfnummer

alle kvbd tysk

Ausbruch eller Ausbruchwein alle kvbd tysk

Auslese eller Auslesewein alle kvbd tysk Sveits

Beerenauslese eller Beeren aus le se wein alle kvbd tysk

Eiswein alle kvbd tysk

Kabinett eller Kabinettwein alle kvbd tysk

Schilfwein alle kvbd tysk

Spätlese eller Spätlesewein alle kvbd tysk Sveits

Strohwein alle kvbd tysk

Trockenbeeren auslese alle kvbd tysk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Landwein alle bordvin med geografisk 
betegnelse

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Ausstich alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Auswahl alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Bergwein alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Klassik eller Classic alle kvbd tysk

Erste Wahl alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Hausmarke alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Heuriger alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Jubiläums wein alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Schilcher Steiermark kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Sturm alle druemost i gjæ r ing med 
geo gra f isk betegnelse

tysk

SPANIA

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Denominacion de origen (DO) alle kvbd, musser ende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

spansk Chile

Denominacion de origen calificada 
(DOCa)

alle kvbd, musser ende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

spansk

Vino dulce natural alle kvbd-sterkvin spansk

Vino generoso (2) kvbd-sterkvin spansk Chile

Vino generoso de licor (3) kvbd-sterkvin spansk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Vino de la Tierra alle bordvin med geografisk 
betegnelse

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Aloque DO Valdepeñas kvbd spansk

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles

kvbd-sterkvin spansk

Añejo alle kvbd
bordvin med geografisk 

betegnelse

spansk

Añejo DO Malaga kvbd-sterkvin spansk

Chacoli / Txakolina DO Chacoli de Bizkaia
DO Chacoli de Getaria
DO Chacoli de Alava

kvbd spansk

Clásico DO Abona
DO El Hierro
DO Lanzarote
DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo
DO Tarragona

DO Valle de Güimar
DO Valle de la Orotava
DO Ycoden-Daute-Isora

kvbd spansk Chile
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Cream DDOO Jérez-Xerès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

kvbd-sterkvin engelsk

Criadera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Crianza alle kvbd spansk

Dorado DO Rueda

DO Malaga

kvbd-sterkvin spansk

Fino DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

kvbd-sterkvin spansk

Fondillon DO Alicante kvbd spansk

Gran Reserva alle kvbd kvbd spansk

Cava musserende kvbd spansk

Lágrima DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Noble alle kvbd

bordvin med geografisk 
betegnelse

spansk

Noble DO Malaga kvbd-sterkvin spansk

Oloroso DDOO Jerez-Xérès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

kvbd-sterkvin spansk

Pajarete DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Pálido DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

kvbd-sterkvin spansk

Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

kvbd-sterkvin spansk

Primero de cosecha DO Valencia kvbd spansk



Nr. 34/928 25.6.2009EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Rancio alle kvbd-sterkvin
kvbd

spansk

Raya DO Montilla-Moriles kvbd-sterkvin spansk

Reserva alle kvbd spansk Chile

Sobremadre DO vinos de Madrid kvbd spansk

Solera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry / Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda
DO Montilla Moriles

DO Málaga
DO Condado de Huelva

kvbd-sterkvin spansk

Superior alle kvbd spansk Sør-Afrika
Chile

Trasañejo DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Vino Maestro DO Málaga kvbd-sterkvin spansk

Vendimia inicial DO Utiel-Requena kvbd spansk

Viejo alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

kvbd-sterkvin

spansk

Vino de tea DO La Palma kvbd spansk

FRANK RIKE

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Appellation d’origine contrôlée alle kvbd, perlende kvbd, 
musserende kvbd og 

kvbd-sterkvin

fransk Algerie
Sveits

Tunisia

Appellation contrôlée alle kvbd, perlende kvbd, 
musserende kvbd og 

kvbd-sterkvin

Appellation d’origine Vin Délimité de 
qualité supérieure

alle kvbd, perlende kvbd, 
musserende kvbd og 

kvbd-sterkvin

fransk

Vin doux naturel AOC Banyuls, Banyuls 
Grand Cru, Muscat 

de Frontignan, Grand 
Roussillon, Maury, 

Muscat de Beaume de 
Venise, Muscat du Cap 

Corse, Muscat de Lunel, 
Muscat de Mireval, 

Muscat de Rivesaltes, 
Muscat de St Jean de 
Minervois, Rasteau, 

Rivesaltes

kvbd-sterkvin fransk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Vin de pays alle bordvin med geografisk 
betegnelse

fransk



25.6.2009 Nr. 34/929EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Ambré alle kvbd-sterkvin fransk

alle bordvin med geografisk 
betegnelse

Château alle kvbd, musserende kvbd 
og kvbd-sterkvin

fransk Chile

Clairet AOC Bourgogne AOC 
Bordeaux

kvbd fransk

Claret AOC Bordeaux kvbd fransk

Clos alle kvbd, musserende kvbd, 
kvbd-sterkvin

fransk Chile

Cru Artisan AOCMédoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac, St 
Julien, Pauillac, St 

Estèphe

kvbd fransk

Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, 
Moulis, Listrac, St 
Julien, Pauillac, St 

Estèphe

kvbd fransk Chile

Cru Classé,
eventuelt etter følgende betegnelser:
Grand 
Premier Grand 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième

AOC Côtes de Provence, 
Graves, St Emilion 

Grand Cru, Haut-Médoc, 
Margaux, St Julien, 
Pauillac, St Estèphe, 

Sauternes, Pessac 
Léognan, Barsac

kvbd fransk

Edelzwicker AOC Alsace kvbd tysk

Grand Cru AOC Alsace, Banyuls, 
Bonnes Mares, Chablis, 
Chambertin, Chapelle 

Chambertin, Chambertin 
Clos-de-Bèze, Mazoyeres 
ou Charmes Chambertin, 
Latricières-Chambertin, 

Mazis Chambertin, 
Ruchottes Chambertin, 
Griottes-Chambertin, 

Clos de la Roche, Clos 
Saint Denis, Clos de Tart, 

Clos de Vougeot, Clos 
des Lambray, Corton, 
Corton Charlemagne, 

Charlemagne, 
Echézeaux, Grand 

Echézeaux, La Grande 
Rue, Montrachet, 

Chevalier-Montrachet, 
Bâtard-Montrachet, 
Bienvenues-Bâtard-
Montrachet, Criots-
Bâtard-Montrachet, 

Musigny, Romanée St 
Vivant, Richebourg, 
Romanée-Conti, La 

Romanée, La Tâche, St 
Emilion

kvbd fransk Sveits
Tunisia
Chile
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Grand Cru Champagne musserende kvbd fransk Sveits
Tunisia
Chile

Hors d’âge AOC Rivesaltes kvbd-sterkvin fransk

Passe-tout-grains AOC Bourgogne kvbd fransk

Premier Cru AOC Aloxe Corton, 
Auxey Duresses, 

Beaune, Blagny, Chablis, 
Chambolle Musigny, 

Chassagne Montrachet, 
Champagne, Côtes de 

Brouilly, Fixin, Gevrey 
Chambertin, Givry, 
Ladoix, Maranges, 

Mercurey, Meursault, 
Monthélie, Montagny, 

Morey St Denis, 
Musigny, Nuits, Nuits-

Saint-Georges, Pernand-
Vergelesses, Pommard, 

Puligny-Montrachet, 
Rully, Santenay, 

Savigny-les-Beaune,St 
Aubin, Volnay, Vougeot, 

Vosne-Romanée

kvbd, musserende kvbd fransk Tunisia

Primeur alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

fransk

Rancio AOC Grand Roussillon, 
Rivesaltes, Banyuls, 
Banyuls grand cru, 
Maury, Clairette du 

Languagedoc, Rasteau

kvbd-sterkvin fransk

Sélection de grains nobles AOC Alsace, Alsace 
Grand cru, Mon ba zillac, 

Graves supérieures, 
Bonnezeaux, Jurançon, 

Cérons, Quarts de 
Chaume, Sauternes, 
Loupiac, Côteaux du 

Layon, Barsac, Ste Croix 
du Mont, Coteaux de 
l’Aubance, Cadillac

kvbd fransk

Sur Lie AOC Muscadet, 
Muscadet –Coteaux 
de la Loire, Mus ca-

det-Côtes de Grand lieu, 
Mus cadet- Sèvres et 

Maine, AOVDQS Gros 
Plant du Pays Nantais, 

bordvin med geografisk 
betegnelse, Vin de pays 
d’Oc og Vin de pays des 
Sables du Golfe du Lion

kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

fransk

Tuilé AOC Rivesaltes kvbd-sterkvin fransk

Vendanges tardives AOC Alsace, Jurançon kvbd fransk

Villages AOC Anjou, Beaujolais, 
Côte de Beaune, Côte de 
Nuits, Côtes du Rhône, 

Côtes du Roussillon, 
Mâcon

kvbd fransk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Vin de paille AOC Côtes du Jura, 
Arbois, L’Etoile, 

Hermitage

kvbd fransk

Vin jaune AOC du Jura (Côtes du 
Jura, Arbois, L’Etoile, 

Château-Châlon)

kvbd fransk

HELLAS

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
(ΟΠΕ) (Appellation d’origine 
controlée)

alle kvbd gresk

Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας 
Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation 
d’origine de qualité supérieure)

alle kvbd gresk

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux 
naturel)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας 
(muskatvin fra 

Kefalonia), Μοσχάτος 
Πατρών (muskatvin fra 
Patras), Μοσχάτος Ρίου-
Πατρών (muskatvin fra 

Rion, Patras), Μοσχάτος 
Λήμνου (muskatvin fra 

Limnos), Μοσχάτος 
Ρόδου (muskatvin fra 

Rhodos), Μαυροδάφνη 
Πατρών (Mavrodafni fra 

Patras), Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας 

(Mavrodafni fra 
Kefalonia), Σάμος 

(Samos), Σητεία (Sitia), 
Δαφνες (Dafnes), 

Σαντορίνη (Santorini)

kvbd-sterkvin gresk

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin 
naturellement doux)

Vins de paille: 
Κεφαλληνίας (fra 

Kefalonia), Δαφνες (fra 
Dafnes), Λήμνου (fra 
Limnos), Πατρών (fra 
Patras), Ρίου-Πατρών 

(fra Rion, Patras), Ρόδου 
(fra Rhodos), Σάμος 
(fra Samos), Σητεία 

(fra Sitia), Σαντορίνη 
(Santorini)

kvbd gresk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia 
kata paradosi)

alle bordvin med geografisk 
betegnelse

gresk

Τοπικός Οίνος (vins de pays) alle bordvin med geografisk 
betegnelse

gresk

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Αμπέλι (Ampeli) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Aρχοντικό (Archontiko) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Κάβα(4) (Cava) alle bordvin med geografisk 
betegnelse

gresk

Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand 
Cru)

Μoσχάτος Κεφαλληνίας 
(muskatvin fra 

Kefalonia), Μοσχάτος 
Πατρών (muskatvin fra 
Patras), Μοσχάτος Ρίου-
Πατρών (muskatvin fra 

Rion, Patras), Μοσχάτος 
Λήμνου (muskatvin fra 

Limnos), Μοσχάτος 
Ρόδου (muskatvin fra 

Rhodos), Σάμος (Samos)

kvbd-sterkvin gresk

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) alle kvbd og kvbd-sterkvin gresk

Κάστρο (Kastro) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Κτήμα (Ktima) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Λιαστός (Liastos) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Μετόχι (Metochi) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Μοναστήρι (Monastiri) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Νάμα (Nama) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Νυχτέρι (Nychteri) ΟΠΑΠ Santorini kvbd gresk

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Ορεινός αμπελώνας (Orinos 
Ampelonas)

alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Πύργος (Pyrgos) alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

gresk

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) alle kvbd og kvbd-sterkvin gresk

Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille 
réserve)

alle kvbd-sterkvin gresk

Βερντέα (Verntea) Zakynthos bordvin med geografisk 
betegnelse

gresk

Vinsanto OPAΠ Santorini kvbd-sterkvin og kvbd gresk(5)



25.6.2009 Nr. 34/933EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

ITALIA

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Denominazione di Origine Controllata alle kvbd, musser ende kvbd, 
per lende kvbd, kvbd-
sterkvin og druemost i 

gjæ r ing med geo gra fisk 
betegnelse

italiensk

Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita

alle kvbd, musserende kvbd, 
per lende kvbd, kvbd-
sterkvin og druemost i 

gjæring med geo gra fisk 
betegnelse

italiensk

Vino Dolce Naturale alle kvbd og kvbd-sterkvin italiensk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Indicazione geografica tipica (IGT) alle bordvin, landvin, vin 
av over mod ne druer og 
druemost i gjæring med 
geogra fisk betegnelse

italiensk

Landwein viner med geo gra fisk 
beteg nel se den autonome 

provins Bolzano

bordvin, landvin, vin 
av over modne druer og 
druemost i gjæring med 
geogra fisk betegnelse

tysk

Vin de pays viner med geo grafisk 
beteg nel se regionen 

Aosta

bordvin, landvin, vin 
av over mod ne druer og 
druemost i gjæring med 
geogra fisk betegnelse

fransk

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Alberata o vigneti ad alberata DOC Aversa kvbd og musserende 
kvbd

italiensk

Amarone DOC Valpolicella kvbd italiensk

Ambra DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Ambrato DOC Malvasia delle 
Lipari

DOC Vernaccia di 
Oristano

kvbd og kvbd-sterkvin italiensk

Annoso DOC Controguerra kvbd italiensk

Apianum DOC Fiano di Avellino kvbd latin

Auslese DOC Caldaro / Caldaro 
classico-Alto Adige

kvbd tysk Sveits

Barco Reale DOC Barco Reale di 
Carmignano

kvbd italiensk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Brunello DOC Brunello di 
Montalcino

kvbd italiensk

Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese kvbd og perlende kvbd italiensk

Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte di 
Lucera

kvbd italiensk

Cagnina DOC Cagnina di 
Romagna

kvbd italiensk

Cannellino DOC Frascati kvbd italiensk

Cerasuolo DOC Cerasuolo di 
Vittoria

DOC Montepulciano 
d’Abruzzo

kvbd italiensk

Chiaretto alle kvbd, musserende 
kvbd, perlende kvbd og 
bordvin med geografisk 

betegnelse

italiensk

Ciaret DOC Monferrato kvbd italiensk

Château DOC de la région Valle 
d’Aosta

kvbd, kvbd-sterkvin, 
musserende kvbd og 

perlende kvbd

fransk Chile

Classico alle kvbd og kvbd-sterkvin 
og perlende kvbd

italiensk Chile

Dunkel DOC Alto Adige
DOC Trentino

kvbd tysk

Est!Est!!Est!!! DOC Est!Est!!Est!!! di 
Montefiascone

kvbd og musserende 
kvbd

latin

Falerno DOC Falerno del 
Massico

kvbd italiensk

Fine DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Fior d’Arancio DOC Colli Euganei kvbd, musserende 
kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Falerio DOC Falerio dei colli 
Ascolani

kvbd italiensk

Flétri DOC Valle d’Aosta / 
Vallée d’Aoste

kvbd italiensk

Garibaldi Dolce (eller GD) DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Governo all’uso toscano DOCG Chianti og 
Chianti Classico

kvbd italiensk

IGT Colli della Toscana 
Centrale

bordvin med geografisk 
betegnelse

Gutturnio DOC Colli Piacentini kvbd og perlende kvbd italiensk

Italia Particolare (eller IP) DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Klassisch eller Klassisches 
Ursprungsgebiet

DOC Caldaro
DOC Alto Adige (med 

be teg nelsen Santa 
Maddalena e Terlano)

kvbd tysk

Kretzer DOC Alto Adige
DOC Trentino

DOC Teroldego 
Rotaliano

kvbd tysk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Lacrima DOC Lacrima di Morro 
d’Alba

kvbd italiensk

Lacryma Christi DOC Vesuvio kvbd og kvbd-sterkvin italiensk

Lambiccato DOC Castel San Lorenzo kvbd italiensk

London Particolar (eller LP eller 
Inghilterra)

DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Morellino DOC Morellino di 
Scansano

kvbd italiensk

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin 
Santo Di Carmignano, 

Colli dell’Etruria 
Centrale, Colline 

Lucchesi, Cortona, Elba, 
Montecarlo, Monteregio 

di Massa Maritima, 
San Gimignano, 

Sant’Antimo, Vin Santo 
del Chianti, Vin Santo 

del Chianti Classico, Vin 
Santo di Montepulciano

kvbd italiensk

Oro DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Pagadebit DOC pagadebit di 
Romagna

kvbd og perlende kvbd italiensk

Passito alle kvbd-sterkvin, quality 
wine psr og bordvin med 

geografisk betegnelse

italiensk

Ramie DOC Pinerolese kvbd italiensk

Rebola DOC Colli di Rimini kvbd italiensk

Recioto DOC Valpolicella kvbd italiensk

DOC Gambellara musserende kvbd

DOCG Recioto di Soave

Riserva alle kvbd, musserende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

italiensk

Rubino DOC Garda Colli 
Mantovani

DOC Rubino di 
Cantavenna

DOC Teroldego 
Rotaliano

DOC Trentino

kvbd italiensk

Rubino DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese kvbd og perlende kvbd italiensk

Scelto alle kvbd italiensk

Sciacchetrà DOC Cinque Terre kvbd italiensk

Sciac-trà DOC Pornassio / 
Ormeasco di Pornassio

kvbd italiensk

Sforzato, Sfursàt DO Valtellina kvbd italiensk

Spätlese DOC og IGT Bolzano kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk Sveits
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Soleras DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Stravecchio DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Strohwein DOC og IGT Bolzano kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

tysk

Superiore alle kvbd, musserende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

italiensk San Marino

Superiore Old Marsala (eller SOM) DOC Marsala kvbd-sterkvin italiensk

Torchiato DOC Colli di Conegliano kvbd italiensk

Torcolato DOC Breganze kvbd italiensk

Vecchio DOC Rosso Barletta, 
Aglianico del Vuture, 
Marsala, Falerno del 

Massico

kvbd og kvbd-sterkvin italiensk

Vendemmia Tardiva alle kvbd, perlende kvbd og 
bordvin med geografisk 

betegnelse

italiensk

Verdolino alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Vergine DOC Marsala
DOC Val di Chiana

kvbd og kvbd-sterkvin italiensk

Vermiglio DOC Colli dell Etruria 
Centrale

kvbd-sterkvin italiensk

Vino Fiore alle kvbd italiensk

Vino Nobile Vino Nobile di 
Montepulciano

kvbd italiensk

Vino Novello eller Novello alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

italiensk

Vin santo eller Vino Santo eller 
Vinsanto

DOC og DOCG Bianco 
dell’Empolese, Bianco 

della Valdinievole, 
Bianco Pisano di 

San Torpé, Bolgheri, 
Candia dei Colli 

Apuani, Capalbio, 
Carmignano, Colli 

dell’Etruria Centrale, 
Colline Lucchesi, 

Colli del Trasimeno, 
Colli Perugini, Colli 

Piacentini, Cortona, Elba, 
Gambellera, Montecarlo, 

Monteregio di Massa 
Maritima, Montescudaio, 
Offida, Orcia, Pomino, 

San Gimignano, 
San’Antimo, Val d’Arbia, 
Val di Chiana, Vin Santo 

del Chianti, Vin Santo 
del Chianti Classico, Vin 
Santo di Montepulciano, 

Trentino

kvbd italiensk

Vivace alle kvbd, perlende kvbd og 
bordvin med geografisk 

betegnelse

italiensk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

LUXEM BOURG

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Marque nationale alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk

Appellation contrôlée alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk

Appellation d’origine controlée alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk Algerie
Sveits

Tunisia

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Vin de pays alle bordvin med geografisk 
betegnelse

fransk

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Grand premier cru alle kvbd fransk

Premier cru alle kvbd fransk Tunisia

Vin classé alle kvbd fransk

Château alle kvbd og musserende 
kvbd

fransk Chile

PORTUGAL

Tradisjonelle særbeteg nel ser  fastsatt 
i artikkel 29

Denominação de origem (DO) alle kvbd, musserende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

portugisisk

Denominação de origem controlada 
(DOC)

alle kvbd, musserende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

portugisisk

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR)

alle kvbd, musserende kvbd, 
perlende kvbd og kvbd-

sterkvin

portugisisk

Vinho doce natural alle kvbd-sterkvin portugisisk

Vinho generoso DO Porto, Madeira, 
Moscatel de Setubal, 

Carcavelos

kvbd-sterkvin portugisisk

Betegnelser  fastsatt i artikkel 28

Vinho regional alle bordvin med geografisk 
betegnelse

portugisisk

Tradisjonelle tilleggs-betegnelser

Canteiro DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Colheita Seleccionada alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk
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Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt kategorier Språk
Dato tilføyd i 
vedlegg III(1)

Berørte tredjestater

Crusted / Crusting DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Escolha alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

portugisisk

Escuro DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Fino DO Porto
DO Madeira

kvbd-sterkvin portugisisk

Frasqueira DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Garrafeira alle kvbd og bordvin med 
geografisk betegnelse

kvbd-sterkvin

portugisisk

Lágrima DO Porto kvbd-sterkvin portugisisk

Leve Vin Pays fra Estremadura 
og Ribatejano

bordvin med geografisk 
betegnelse

portugisisk

DO Madeira, DO Porto kvbd-sterkvin

Nobre DO Dão kvbd portugisisk

Reserva alle kvbd, muss er en de kvbd, 
kvbd-sterkvin, bord-
vin med geo gra fisk 

betegnelse

portugisisk Chile

Reserva velha (eller grande reserva) DO Madeira musserende kvbd
kvbd-sterkvin

portugisisk

Ruby DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Solera DO Madeira kvbd-sterkvin portugisisk

Super reserva alle musserende kvbd portugisisk

Superior alle kvbd, kvbd-sterkvin og 
bordvin med geografisk 

betegnelse

portugisisk Sør-Afrika
Chile

Tawny DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

Vintage, Late Bottled Vintage (LBV), 
Vintage Character

DO Porto kvbd-sterkvin engelsk

(1) Dersom den er en annen enn datoen for vedtakelse av denne forordning.
(2) De berørte vinene er kvbd-sterkviner nevnt i avsnitt L nr. 8 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.
(3) De berørte vinene er kvbd-sterkviner nevnt i avsnitt L nr. 11 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.
(4) Beskyttelsen av «cava» som er fastsatt i denne forordning, berører ikke beskyttelsen av de geografiske betegnelsene for musserende kvbd «Cava».
(5) Betegnelsen «vinsanto» er beskyttet når den er angitt med latinske skrifttegn.
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VEDLEGG III

«VEDLEGG IX

Liste over representative bransjeorganisasjoner nevnt i artikkel 37a og deres medlemmer

Tredjestat Navn på representativ bransjeorganisasjon Medlemmer av representativ bransjeorganisasjon»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 2 nr. 3,

under henvisning til tiltredelsesakten for Tsjekkia, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia, særlig artikkel 57 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å foreta visse tekniske endringer i flere 
kommisjonsforordninger om den felles markedsordning 
for vin for å gjennomføre de tilpasninger som er blitt 
nødvendige som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros’, 
Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og 
Slovakias tiltredelse til Den europeiske union.

2) Ved artikkel 52 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1623/2000 av 25. juli 2000 om fastsettelse av nærmere 
regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1493/1999 
om den felles markedsordning for vin med hensyn til 
markedsmekanismer(1) er det fastsatt referanseperioder 
for produksjonsmedlemsstatene. Det bør fastsettes 
referanseperioder for de nye medlemsstatene.

3) Artikkel 2 nr. 1 og artikkel 11 nr. 2 i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 883/2001 av 24. april 2001 om fastsettelse av 
nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1493/1999 med hensyn til handel med vinprodukter 
med tredjestater(2) inneholder visse opplysninger på alle 
medlemsstatenes språk. Bestemmelsene bør omfatte de 
nye medlemsstatenes språkversjoner.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 30.4.2004, s. 56, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 45. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1710/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 98).

(2) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2338/2003 (EUT L 346 av 31.12.2003, s. 28).

4) I artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2001 og i vedlegg I 
og IV til nevnte forordning vises det til noen av de nye 
medlemsstatene som tredjestater. Henvisningene bør 
utgå.

5) Artikkel 8 nr. 2 i kommisjonsforordning (EF) nr. 884/2001 
av 24. april 2001 om fastsettelse av nærmere regler for 
bruk av følgedokumenter ved transport av vinprodukter og 
om registre som skal føres i vinsektoren(3) inneholder en 
opplysning på alle medlemsstatenes språk. Bestemmelsen 
bør omfatte de nye medlemsstatenes språkversjoner.

6) Artikkel 16 nr. 1 i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av 
nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 
(EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, 
betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse 
vinprodukter(4) inneholder visse opplysninger på alle 
medlemsstatenes språk. Bestemmelsene bør omfatte de 
nye medlemsstatenes språkversjoner.

7) I vedlegg VIII til forordningen vises det til Ungarn som 
en tredjestat. Henvisningen bør utgå.

8) Forordning (EF) nr. 1623/2000, nr. 883/2001, nr. 884/2001 
og nr. 753/2002 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 52 nr. 1 tredje ledd i forordning (EF) nr. 1623/2000 
skal nytt strekpunkt lyde:

«1997/98 til 2002/03 i Tsjekkia, Kypros, Ungarn, – 
Malta, Slovenia og Slovakia.»

(3) EFT L 128 av 10.5.2001, s. 32. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1782/2002 (EFT L 270 av 8.10.2002, s. 4).

(4) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 316/2004 (EUT L 55 av 24.2.2004, s. 16).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 908/2004

av 29. april 2004

om tilpasning av flere forordninger om den felles markedsordning for vin som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros’, 
Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse til Den europeiske union(*)

2009/EØS/34/55
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Artikkel 2

I forordning (EF) nr. 883/2001 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 nr. 1 skal annet ledd lyde:

«I felt 20 i import- og eksportlisensen skal en av følgende 
opplysninger angis:

«Tolerancia de 0,4 % vol»– 

«Přípustná odchylka 0,4 % obj.»– 

«Tolerance 0,4 % vol»– 

«Toleranz 0,4 % vol»– 

«Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve»– 

«Ανοχή 0,4 % vol»– 

«Tolerance of 0,4 % vol.»– 

«Tolérance de 0,4 % vol»– 

«Tolleranza di 0,4 % vol»– 

«0,4 tilp. % pielaide»– 

«Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %»– 

«0,4 térfogat-százalékos tűrés»– 

«Varjazzjoni massima ta’ 0.4 % vol.»– 

«Tolerantie van 0,4 % vol»– 

«Tolerancja 0,4 % obj.»– 

«Tolerância de 0,4 % vol»– 

«Prípustná odchýlka 0,4 % obj.»– 

«Odstopanje 0,4 vol. %»– 

«Sallittu poikkeama 0,4 til — %»– 

«Tolerans 0,4 vol %»»– 

2. I artikkel 11 skal annet ledd lyde:

«I lisensene skal minst en av følgende opplysninger angis 
i felt 22:

Restitución válida para… (cantidad por la que se haya – 
expedido el certificado) como máximo

Náhrada platná nejvýše pro … (mnoství, na ně byla – 
vydána licence)

Restitutionen omfatter højst… (den mængde, licensen – 
er udstedt for)

Erstattung gültig für höchstens… (Menge, für die die – 
Lizenz erteilt wurde)

Toetus ei kehti rohkem kui… (kogus millele litsents – 
on väljastatud)

Επιστροφή που ισχύει για… (ποσότητα για την οποία – 
εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ’ ανώτατο όριο

Refund valid for not more than … (quantity for which – 
licence is issued)

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le – 
certificat est délivré) au maximum

Restituzione valida al massimo per… (quantitativo per – 
il quale è rilasciato il titolo)

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā… (daudzums, par – 
ko izdota licence)

Grąinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip u … – 
(nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt – 
kiadták) érvényes visszatérítés

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont – 
maħrug fil. licenzja)

Restitutie voor ten hoogste… (hoeveelheid waarvoor – 
het certificaat is afgegeven)

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na – 
którą wydano licencję)

Restituição válida para … (quantidade em relação à – 
qual é emitido o certificado), no máximo

Náhrada platná pre nie viac ako … (mnostvo, na ktoré – 
je licencia vydaná)

Nadomestilo velja za največ … (količina za katero je – 
izdano dovoljenje)

Vientituki voimassa enintään… (määrä, jolle todistus – 
on annettu) osalta

Bidrag som gäller för högst… (kvantitet för vilken – 
licensen skall utfärdas).»

3. I artikkel 33 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 bokstav a) oppheves.

b) I nr. 2 erstattes første punktum med følgende: «Ved 
anvendelsen av nr. 1 bokstav b)-d) skal det offisielle 
organet i opprinnelseslandet som er bemyndiget til 
å utarbeide dokument V I 1 i henhold til denne 
forordning, angi følgende i felt 15 i dokumentet:»

4. Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

5. Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 3

I artikkel 8 nr. 2 i forordning (EF) nr. 884/2001 skal annet 
ledd lyde:

«Utpasseringstollstedet i Fellesskapets tollområde skal på 
begge eksemplarene av dokumentet angi en av betegnelsene 
nedenfor og bekrefte det med et stempel:

«EXPORTADO», «VYVEZENO», «UDFØRSEL», 
«AUSGEFÜHRT», «EKSPORDITUD», «ΕΞΑΧΘΕΝ», 
«EXPORTED», «EXPORTÉ», «ESPORTATO», 
«EKSPORTĒTS», «EKSPORTUOTA», «EXPORTÁLVA», 
«EXPORTAT», «UITGEVOERD», «WYWIEZIONO», 
«VYVEZENÉ», «IZVOENO», «VIETY», 
«EXPORTERAD»

Utpasseringstollstedet skal deretter gi de stemplede 
eksemplarene med nevnte tekst til eksportøren eller dennes 
representant. Sistnevnte skal påse at et av eksemplarene 
medfølger det eksporterte produktet under transporten.»
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Artikkel 4

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 16 nr. 1 skal lyde:

 «1. I henhold til vedlegg VII avsnitt B nr. 1 bokstav a) 
annet strekpunkt i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal 
følgende gjelde for merking av bordviner, bordviner med 
geografisk betegnelse og kvbd, unntatt kvbd-sterkviner 
og perlende kvbd som omfattes av artikkel 39 nr. 1 
bokstav b):

a) uttrykkene «seco», «suché», «tør», «trocken», «kuiv», 
«ξηρός», «dry», «sec», «secco», «asciutto», «sausais», 
«sausas», «száraz», «droog», «wytrawne», «suho», «kuiva» 
eller «torrt» kan brukes bare dersom den aktuelle vinen har 
et restinnhold av sukker på høyst:

i) 4 gram per liter, eller

ii) 9 gram per liter, når det totale syreinnholdet uttrykt 
i gram vinsyre per liter er høyst 2 gram lavere enn 
restinnholdet av sukker,

b) uttrykkene «semiseco», «polosuché», «halvtør», 
«halbtrocken», «poolkuiv», «ημίξηρος», «medium dry», 
«demi-sec», «abboccato», «pussausais», «pusiau sausas», 
«félszáraz», «halfdroog», «półwytrawne», «meio seco», 
«adamado», «polsuho», «puolikuiva» eller «halvtorrt» kan 
brukes bare dersom den aktuelle vinen har et restinnhold 
av sukker som er høyere enn verdiene i bokstav a), men 
høyst:

i) 12 gram per liter, eller

ii) 18 gram per liter, når medlemsstatene har fastsatt et 
laveste totalt syreinnhold i henhold til nr. 2,

c) uttrykkene «semidulce», «polosladké», «halvsød», 
«lieblich», «poolmagus», «ημίγλυκος», «medium», 
«medium sweet», «moelleux», «amabile», «pussaldais», 
«pusiau saldus», «félédes», «halfzoet», «półsłodkie», «meio 
doce», «polsladko», «puolimakea» eller «halvsött» kan 
brukes bare dersom den aktuelle vinen har et restinnhold 
av sukker som er høyere enn verdiene i bokstav b), men 
høyst 45 gram per liter;

d) uttrykkene «dulce», «sladké», «sød», «süss», «magus», 
«γλυκός», «sweet», «doux», «dolce», «saldais», «saldus», 
«édes», «ħelu», «zoet», «słodkie», «doce», «sladko», 
«makea» eller «sött» kan brukes bare dersom den aktuelle 
vinen har et restinnhold av sukker på minst 45 gram per 
liter.»

2. Nr. 2 i vedlegg VIII oppheves.

Artikkel 5

Denne forordning får anvendelse med forbehold for at og fra 
den dag tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia 
trer i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 29. april 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

UTSTEDELSE AV IMPORTLISENSER

Meldinger i henhold til artikkel 5

Tidsrom fra ... til ...

Mengde i hl

Kode Opprinnelsesstat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

036 Sveits

800 Australia

osv. Osv.

Alle tredjestater

Forklaring til tabellen:

1: musserende viner,

2: rødviner og roséviner,

3: hvitviner,

4: sterkviner,

5: forskårede viner,

6: drueråsaft og druemost,

7: konsentrert drueråsaft og druemost,

8: perlende viner,

9: andre produkter, som angis nærmere i en merknad.»

_________
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VEDLEGG II

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 883/2001 skal teksten under overskriftene «Sone 3» og «Sone 4» lyde:

«SONE 3: øst-europa og samveldet av uavhengige stater

Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Russland, Tadsjikistan, 
Turkmenistan, Ukraina, Usbekistan.

SONE 4: vest-europa

Andorra, Ceuta og Melilla, Gibraltar, Færøyene, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino, Vatikanstaten.»

______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 46, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved tiltredelsesakten for Tsjekkia, Estland, Kypros, 
Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og 
Slovakia ble nr. 4 bokstav d) i vedlegg IV til forordning 
(EF) nr. 1493/1999 endret, slik at det ble mulig å 
helle vin over berme, pressrester av druer eller presset 
aszú-pulp der hvor denne praksisen tradisjonelt er brukt 
ved produksjon av «Tokaji fordítás» og «Tokaji máslás» 
i Tokaj-regionen i Ungarn, på vilkår som skal fastsettes 
senere. Det er derfor nødvendig ytterligere å fastsette 
disse vilkårene og å fastsette en framgangsmåte for 
melding dersom medlemsstaten ønsker å endre disse.

2) Vedlegg III avsnitt A i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1622/2000(2) inneholder en liste over vinstokksorter 
som gir druer som kan brukes som bestanddeler i 
vinblandingen til musserende kvalitetsviner av aromatisk 
type og musserende kvbd av aromatisk type. Listen bør 
endres for også å omfatte vinstokksorter som framstilles 
i Tsjekkia, Ungarn og Slovakia.

3) Grensene for svoveldioksidinnhold er fastsatt i vedlegg V 
avsnitt A nr. 1 i forordning (EF) nr. 1493/1999. Unntakene 
fra disse grensene er oppført i vedlegg V avsnitt A nr. 2 
i nevnte forordning, og i vedlegg XII til forordning 
(EF) nr. 1622/2000. Vedlegg XII til forordning (EF) 
nr. 1622/2000 bør derfor endres som følge av Tsjekkias 
og Slovakias tiltredelse.

4) Visse franske bordviner angitt med geografisk 
betegnelse kan ha en total alkoholstyrke som overstiger 
15 volumprosent, og kan derfor ha et innhold av flyktig 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 10.8.2004, s. 3, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1795/2003 (EUT L 262 av 14.10.2003, 
s. 13).

(2) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1410/2003 (EUT L 201 av 8.8.2003, s. 9).

syre som er høyere enn grensene fastsatt i vedlegg V 
avsnitt B i forordning (EF) nr. 1493/1999, men mindre 
enn 25 milliekvivalenter per liter. Visse greske kvbd 
har en total alkoholstyrke på minst 13 vol %, noe som 
innebærer at de omfattes av unntak fra visse bestemmelser 
om innhold av flyktig syre som er fastsatt i vedlegg V 
avsnitt B nr. 1 i forordning (EF) nr. 1493/1999. Nevnte 
viner bør tilføyes på listen i vedlegg XIII til forordning 
(EF) nr. 1622/2000. Nevnte vedlegg bør også endres 
som følge av Tsjekkias, Kypros’, Ungarns, Slovakias og 
Slovenias tiltredelse.

5) Vedlegg XVIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 
inneholder en liste over kvbd-sterkvin der produktene 
nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 2 bokstav b) i forordning 
(EF) nr. 1493/1999 kan oppføres. Nevnte liste bør endres 
som følge av Kypros’ tiltredelse.

6) Forordning (EF) nr. 1622/2000 bør derfor endres.

7) Av kontrollhensyn og for at endringene av forordning 
(EF) nr. 1622/2000 skal kunne anvendes fra den dag 
tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia trer 
i kraft, bør forordningen gjelde fra 1. mai 2004.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. I avdeling II kapittel I skal ny artikkel 18a lyde:

«Artikkel 18a

Helling av vin eller druemost over berme, pressrester 
av druer eller presset aszú-pulp

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1427/2004

av 9. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 
nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske behandlings- 

og framstillingsmåter(*)

2009/EØS/34/56
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Helling av vin eller druemost over berme, pressrester 
av druer eller presset aszú-pulp i henhold til vedlegg IV 
nr. 4 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal 
foretas på følgende måte, som angitt i gjeldende ungarske 
bestemmelser per 1. mai 2004:

a) Tokaji fordítás skal framstilles ved å helle most eller 
vin på presset aszú-pulp,

b) Tokaji máslás skal framstilles ved å helle most eller vin 
på bermen av szamorodni eller aszú.»

2. Avsnitt A i vedlegg III skal erstattes med teksten i vedlegget 
til denne forordning.

3. Første ledd i vedlegg XII skal lyde:

a) i bokstav a) innsettes følgende som sjette og sjuende 
strekpunkt:

«— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med 
uttrykket «pozdní sběr»,

— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med 
uttrykket «neskorý zber»,»

b) i bokstav b) innsettes følgende strekpunkt:

«— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med 
uttrykket «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», 
«ledové víno» eller «slámové víno»,

— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med 
uttrykket «bobuľový výber», «hrozienkový výber» 
eller «ľadový výber»,»

c) ny bokstav c) skal lyde:

«c) 350 mg/l for:

— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «výběr z hroznů»,

— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «výber z hrozna»,»

4. I vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

a) i bokstav b) andre ledd innsettes følgende strekpunkt:

«— Vin de pays du Jardin de la France, unntatt viner 
som er produsert i det avgrensede området med den 
kontrollerte opprinnelsesbetegnelsen og i områdene 
som er beplantet med vinstokksorten Chenin i 
departementene Maine et Loire og Indre et Loire,

— Vin de pays Portes de Méditerranée,

— Vin de pays des comtés rhodaniens,

— Vin de pays des côtes de Thongue,

— Vin de pays de la Côte Vermeille.»

b) bokstav g) erstattes med følgende bokstav g)-m):

«g) for canadiske viner:

35 milliekvivalenter per liter for viner som 
oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykket 
«Icewine»,

h) for ungarske viner:

25 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd:

— Tokaji máslás,

— Tokaji fordítás,

— aszúbor,

— töppedt szőlőből készült bor,

— Tokaji szamorodni,

— késői szüretelésű bor,

— válogatott szüretelésű bor,

35 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd:

— Tokaji aszú,

— Tokaji aszúeszencia,

— Tokaji eszencia,

i) for tsjekkiske viner:

30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller 
vilkårene for å betegnes med uttrykket «výběr z 
bobulí» eller «ledové víno»,

35 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller 
vilkårene for å betegnes med uttrykket «slámové 
víno» eller «výběr z cibéb»,
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j) for greske viner:

30 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd, 
når den totale alkoholstyrken overstiger 13 vol % 
og restinnholdet av sukker overstiger 45 g/l:

— Samos (Σάμος),

— Rhodos (Ρόδος),

— Patras (Πάτρα),

— Rio Patron (Ρίο Πατρών),

— Kefalonia (Κεφαλονιά),

— Limnos (Λήμνος),

— Sitia (Σητεία),

— Santorini (Σαντορίνη),

— Nemea (Νεμέα),

— Daphnes (Δαφνές),

k) for kypriotiske viner:

25 milliekvivalenter per liter for kvbd-sterkvinen 
«Κουμανδαρία» (Kommandaria):

l) for slovakiske viner:

25 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd:

— tokajské samorodné,

35 milliekvivalenter per liter for:

— tokajský výber,

m) for slovenske viner:

30 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd:

— vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor,

— vrhunsko vino ZGP — ledeno vino,

35 milliekvivalenter per liter for følgende kvbd:

— vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor.»

5. I vedlegg XVIII gjøres følgende endringer i avsnitt B:

a) følgende tilføyes i nr. 1:

«KYPROS

Κουμανδαρία (Kommandaria),»

b) følgende tilføyes i nr. 2:

«KYPROS

Κουμανδαρία (Kommandaria),»

c) følgende tilføyes i nr. 4:

«KYPROS

Κουμανδαρία (Kommandaria),».

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. mai 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 9. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_____________ 
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VEDLEGG

«A. Liste over vinstokksorter som gir druer som kan brukes som bestanddeler i vinblandingen til 
musserende kvalitetsviner av aromatisk type og musserende kvbd av aromatisk type

(Artikkel 4 i denne forordning)

Aleatico N

Ασύρτικο (Assyrtiko)

Bourboulenc B

Brachetto N

Clairette B

Colombard B

Csaba gyöngye B

Cserszegi fűszeres B

Freisa N

Gamay N

Gewürztraminer Rs

Girò N

Γλυκερίθρα (Glykerythra)

Huxelrebe

Irsai Olivér B

Macabeu B

Alle malvasier-sorter

Mauzac, hvit og rosé

Monica N

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

Müller-Thurgau B

Alle muskatell-sorter

Nektár

Pálava B

Parellada B

Perle B

Piquepoul B

Poulsard

Prosecco

Ροδίτης (Roditis)

Scheurebe

Torbato

Zefír B»

__________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 46 nr. 1 og 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 42 nr. 6 tredje ledd i forordning (EF) nr. 1493/1999 
fastsettes nærmere regler for sammenstikning av hvitviner 
og rødviner i områder der det har vært tradisjon for 
en slik produksjonsmetode. Denne praksisen har vært 
forbudt i Spania siden 1. august 2003. De særlige reglene 
for sammenstikning av slike viner i Spania, som er 
fastsatt ved artikkel 36 i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1622/2000(2), får ikke lenger anvendelse. Artikkelen 
bør derfor oppheves.

2) Fem franske bordviner med geografisk betegnelse og med 
en total alkoholstyrke som overstiger 15 volumprosent 
og et restinnhold av sukker som overstiger 45 g/l, 
er nylig anerkjent av franske myndigheter, og for 
at disse skal kunne holde god kvalitet kreves det et 
svoveldioksidinnhold som er høyere enn den generelle 
grensen på 260 mg/l, men lavere enn 300 mg/l. De 
bør derfor oppføres på listen i første ledd bokstav a) 
femte strekpunkt i vedlegg XII til forordning (EF) 
nr. 1622/2000.

3) En italiensk kvbd og to franske kvbd som framstilles 
ved hjelp av særlige metoder og har et restinnhold av 
sukker som overstiger 5 g/l, er nylig anerkjent av franske 
myndigheter, og for at disse skal kunne holde god kvalitet 
kreves det et svoveldioksidinnhold som er høyere enn 
den generelle grensen på 260 mg/l, men lavere enn 
400 mg/l. Det samme gjelder luxembourgske kvbd hvis 
særlige produksjonsmetoder nylig er fastsatt som gjør 
at de oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykkene 
«vendanges tardives», «vin de glace» eller «vin de paille». 
Disse vinene bør derfor oppføres på listen over viner 
med lignende karakteristikker i første ledd bokstav b) i 
vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1622/2000.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 10.8.2004, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

4) Visse franske og luxembourgske kvbd samt én spansk 
kvbd hvis særlige produksjonsmetoder nylig er fastsatt 
eller endret, framstilles i henhold til særlige metoder, og 
har som regel et innhold av flyktig syre som er høyere 
enn grensene fastsatt i vedlegg V avsnitt B i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, men som er lavere enn 25, 30 eller 35 
milliekvivalenter per liter, avhengig av hvilke viner det 
er snakk om. Nevnte viner bør derfor tilføyes på listen i 
vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000.

5) Østerrikske kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «Eiswein» fra høstingsåret 2003, har et 
innhold av flyktig syre som er høyere enn grensene 
fastsatt i bokstav d) i vedlegg XIII til forordning (EF) 
nr. 1622/2000, men lavere enn 40 milliekvivalenter per 
liter, som følge av usedvanlig dårlige værforhold under 
høstingsåret 2003. Vinene fra høstingsåret 2003 bør 
derfor oppføres på listen i bokstav d) andre strekpunkt i 
vedlegg XIII til nevnte forordning.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 36 oppheves.

2. Vedlegg XII endres i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning.

3. Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. august 2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1428/2004

av 9. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 
nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- 

og behandlingsmåter(*)

2009/EØS/34/57
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

I vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. i bokstav a) femte strekpunkt tilføyes følgende punkter:

«— Vin de pays du Jardin de la France,

— Vin de pays Portes de Méditerranée,

— Vin de pays des comtés rhodaniens,

— Vin de pays des côtes de Thongue,

— Vin de pays de la Côte Vermeille.»,

2. i bokstav b) gjøres følgende endringer:

a) første strekpunkt erstattes med følgende:

«— kvbd-hvitviner som oppfyller vilkårene for å betegnes med en av følgende registrerte 
opprinnelsesbetegnelser: Alsace, Alsace grand cru etterfulgt av uttrykket «vendanges 
tardives» eller «sélection de grains nobles», Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru 
des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon etterfulgt av navnet på opprinnelseskommunen, 
Coteaux du Layon etterfulgt av betegnelsen «Chaume», Coteaux de Saumur, Pacherenc du 
Vic Bilh og Saussignac»,

b) etter fjerde strekpunkt tilføyes følgende to strekpunkter:

«— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med opprinnelsesbetegnelsen «Albana di 
Romagna», beskrevet som «passito»,

— luxembourgske kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykkene «vendanges 
tardives», «vin de glace» eller «vin de paille»».

_______________
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VEDLEGG II

I vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. I bokstav b) gjøres følgende endringer:

a) i første ledd tilføyes følgende strekpunkter:

«— Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

— Graves supérieurs,

— Saussignac,»,

b) i tredje ledd tilføyes følgende strekpunkt:

«— Muscat du Cap Corse,»,

2. ny bokstav d) skal lyde:

«d) for østerrikske viner:

— 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som 
«Beerenauslese» eller «Eiswein», med unntak av viner som betegnes som «Eiswein» fra 
høstingsåret 2003,

— 40 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som «Ausbruch», 
«Trockenbeerenauslese» eller «Strohwein», og viner som betegnes som «Eiswein» fra 
høstingsåret 2003,»,

3. bokstav f) skal erstattes med følgende:

«f) for spanske viner:

— 25 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykket 
«vendimia tardía»,

— 35 milliekvivalenter per liter for kvbd fra overmodne druer som oppfyller vilkårene for å 
betegnes med opprinnelsesbetegnelsen «Ribeiro».»

4. Ny bokstav n) skal lyde:

«n) for luxembourgske viner:

— 25 milliekvivalenter per liter for luxembourgsk kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «vendanges tardives»,

— 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som «vin de 
paille» eller «vin de glace».»

____________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 53, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å foreta visse endringer i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002(2) som følge av 
Tsjekkias, Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, 
Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias (heretter kalt 
de nye medlemsstatene) tiltredelse til Den europeiske 
union.

2) Med tiltredelsen har det blitt klart at grensen for et 
vindyrkingsområde ikke nødvendigvis ligger innenfor 
én medlemsstats grenser, og at tradisjonelle uttrykk kan 
være grenseoverskridende. Det er derfor nødvendig å 
endre bestemmelsen om tradisjonelle uttrykk for å gjøre 
det mulig for en eller flere medlemsstater under særlige 
vilkår å bruke tradisjonelle uttrykk.

3) I artikkel 28 i forordning (EF) nr. 753/2002 fastsettes 
det særlige regler for bordviner med en geografisk 
betegnelse, og artikkelen inneholder en liste over de 
tradisjonelle betegnelsene som brukes for å beskrive slike 
viner i de forskjellige regionene i medlemsstatene. Denne 
listen må tilpasses med de relevante betegnelsene som 
brukes i de nye medlemsstatene.

4) Listene over tradisjonelle særbetegnelser og tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser må tilpasses med de relevante 
betegnelsene som brukes i de nye medlemsstatene.

5) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 753/2002 inneholder 
navn på vinstokksorter eller synonymer for disse som 
inneholder en geografisk betegnelse, og som kan angis 
i merkingen av viner. Dette vedlegget må tilpasses 
med de relevante betegnelsene som var i bruk i de nye 
medlemsstatene da denne forordning trådte i kraft.

6) Forordning (EF) nr. 753/2002 bør derfor endres.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 10.8.2004, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

(2) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 908/2004 (EUT L 163 av 30.4.2004, s. 56).

7) Av kontrollhensyn og for at endringene av forordning 
(EF) nr. 753/2002 skal kunne anvendes fra den dag 
tiltredelsestraktaten for Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia trer 
i kraft, bør forordningen gjelde fra 1. mai 2004.

8) For å lette overgangen fra vinmerkingsordningen som 
fantes i de nye medlemsstatene før tiltredelsen til 
fellesskapsbestemmelsene om merking av vin, er det 
nødvendig å tillate markedsdeltakere å bruke etiketter 
og ferdigpakket materiale som er trykt i samsvar med de 
tidligere nasjonale bestemmelsene.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 24 nr. 5 skal følgende ledd tilføyes:

«En tradisjonell betegnelse anses som tradisjonell på det 
offisielle språket i én medlemsstat dersom den har blitt 
brukt på det offisielle språket og i en angitt grenseregion 
i nabomedlemsstater for viner som framstilles under de 
samme vilkårene, såfremt en slik betegnelse oppfyller 
kriteriene i bokstav a)-d) i en av disse medlemsstatene og 
begge medlemsstatene gjensidig blir enige om å definere, 
bruke og beskytte en slik betegnelse.».

2. I artikkel 28 nr. 1 skal følgende strekpunkter tilføyes etter 
det åttende strekpunktet:

«— «zemské víno», for bordviner med opprinnelse i 
Tsjekkia,

— «τοπικός οίνος», for bordviner med opprinnelse på 
Kypros,

— «tájbor», for bordviner med opprinnelse i Ungarn,

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1429/2004

av 9. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av visse regler for gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse 

vinprodukter(*)

2009/EØS/34/58
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— «Inbid ta’ lokalita tradizzjonali («I.L.T.»)», for 
bordviner med opprinnelse på Malta,

— «deželno vino s priznano geografsko oznako» eller 
«deželno vino PGO», for bordviner med opprinnelse 
i Slovenia,».

3. I artikkel 29 gjøres følgende endringer:

a) i nr. 1 skal følgende punkter tilføyes:

«(k) for Tsjekkia:

— «jakostní víno», «jakostní víno odrůdové», 
«jakostní víno známkové»,

— «jakostní víno s přívlastkem» og «víno s 
přívlastkem», og eventuelt ett av følgende 
punkter: «kabinetní víno», «pozdní sběr», 
«výběr z hroznů», «výběr z bobulí», «výběr 
z cibéb», «ledové víno», «slámové víno»,

— «jakostní likérové víno»,

— «jakostní likérové víno»,

— «víno originální certifikace», «V.O.C», 
«VOC»,

l) for Kypros:

— «ΟΕΟΠ» (Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης),

— «οίνος γλυκύς φυσικός»,

m) for Ungarn:

— «minőségi bor»,

— «különleges minőségű bor»,

— «fordítás»,

— «máslás»,

— «szamorodni»,

— «aszú … puttonyos», etterfulgt av tallene 
3-6,

— «aszúeszencia»,

— «eszencia»,

— «védett eredetű bor»,

n) for Malta:

— «Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata 
(«D.O.K.»)»,

o) for Slovenia:

— «kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom» og «kakovostno vino ZGP». Disse 
betegnelsene kan etterfølges av betegnelsen 
«mlado vino»,

— «priznano tradicionalno poimenovanje», 
«vino PTP»,

— «vrhunsko vino z zaščitenim geografskim 
poreklom» og «vrhunsko vino ZGP». Denne 
betegnelsen kan etterfølges av «pozna 
trgatev», «izbor», «jagodni izbor», «suhi 
jagodni izbor», «ledeno vino», «arhivsko 
vino», «arhiva» og «starano vino», «slamno 
vino»,

p) for Slovakia:

følgende betegnelser som ledsager betegnelsen av 
vinenes opprinnelse:

— «akostné víno»,

— «víno s prívlastkom» plus «kabinetné», 
«neskorý zber», «výber z hrozna», «bobuľový 
výber», «hrozienkový výber», «ľadový 
zber»,

samt følgende betegnelser:

— esencia,

— forditáš,

— mášláš,

— samorodné,

— výberová esencia,

— «výber … putňový», etterfulgt av tallene 
3-6,».

b) I nr. 2 skal følgende punkter tilføyes:

«(h) for Tsjekkia:

— «jakostní šumivé víno stanovené oblasti»,

— «aromatické jakostní šumivé víno stanovené 
oblasti»/«aromatický sekt s.o.»,

i) for Malta:

— «Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata 
(«D.O.K.»)»,

j) for Slovenia:

— «kakovostno peneče vino z zaščitenim 
geografskim poreklom» og «kakovostno 
peneče vino ZGP»,

— «vrhunsko peneče vino z zaščitenim 
geografskim poreklom» og «vrhunsko peneče 
vino ZGP»,

— penina,

— «kakovostno peneče vino»».

4. I artikkel 30 skal ny bokstav f) lyde:

«f) for Kypros:

— «Κουμανδαρία» (Kommandaria),».

5. Vedlegg II erstattes med vedlegg I til denne forordning.

6. Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.
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Artikkel 2

For Slovenia kan produkter som omfattes av denne forordning, 
betegnelsen og presentasjonen på slovensk som er i samsvar 
med gjeldende bestemmelse i Slovenia før tiltredelsen til 
Fellesskapet 1. mai 2004 og som var i omsetning før tiltredelsen, 
men som ikke er i samsvar med denne forordning, bys fram for 
salg og eksporteres inntil lagrene er tømt; dette må imidlertid 

skje senest 30. april 2006, og med hensyn til vinåret 2003, 
senest 30. april 2007.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. mai 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 9. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

Navn på vinstokksorter eller synonymer for disse som inneholder en geografisk betegnelse(1), og som kan angis 
i merkingen av viner i henhold til artikkel 19 nr. 2(*)

Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymene(2)

1 Agiorgitiko Hellaso

2 Aglianico Italiao, Hellaso, Maltao

3 Aglianicone Italiao

4 Alicante Bouschet Hellaso, Italiao, Portugalo, Algerieo, Tunisiao, De forente statero, 
Kyproso

NB: Navnet «Alicante» kan ikke brukes alene som vinbetegnelse 
(unntatt i Italia)

5 Alicante Branco Portugalo

6 Alicante Henri Bouschet Frankrikeo, Serbia og Montenegro (8)

7 Alicante Italiao

8 Alikant Buse Serbia og Montenegro (6)

9 Auxerrois Sør-Afrikao, Australiao, Canadao, Sveitso, Belgiao, Tysklando, 
Frankrikeo, Luxembourgo, Nederlando, Det forente kongerikeo

11 Barbera Bianca Italiao

12 Barbera Sør-Afrikao, Argentinao, Australiao, Kroatiao, Mexicoo, Sloveniao, 
Uruguayo, De forente statero, Hellaso, Italiao, Maltao

13 Barbera Sarda Italiao

14 Blauburgunder Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (18-28-97), 
Østerrike (15-18), Canada (18-97), Chile (18-97), Italia

15 Blauer Burgunder Østerrike (14-18), Serbia og Montenegro (25-97), Sveits

16 Blauer Frühburgunder Tyskland (51)

18 Blauer Spätburgunder Tyskland (97), Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia 
(14-28-97), Østerrike (14-15), Bulgaria (96), Canada (14-97), Chile 
(14-97), Romania (97), Italia (14-97)

19 Blaufränkisch Tsjekkia (50), Østerrikeo, Tyskland, Slovenia (Modra frankinja, 
Frankinja)

20 Borba Spaniao

21 Bosco Italiao

22 Bragão Portugalo

22a Budai Ungarno

23 Burgundac beli Serbia og Montenegro (121)

24 Burgundac Crni Kroatiao

25 Burgundac crni Serbia og Montenegro (15-99)

26 Burgundac sivi Kroatiao, Serbia og Montenegroo

27 Burgundec bel Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao

28 Burgundec crn Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (14-18-97)

29 Burgundec siv Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymene(2)

29a Cabernet Moravia Tsjekkiao

30 Calabrese Italia (75)

31 Campanário Portugalo

32 Canari Argentinao

33 Carignan Blanc Frankrikeo

34 Carignan Sør-Afrikao, Argentinao, Australia (36), Chile (36), Kroatiao, 
Israelo, Marokko, New zealando, Tunisiao, Hellaso, Frankrikeo, 
Portugalo, Maltao

35 Carignan Noir Kyproso

36 Carignane Australia (34), Chile (34), Mexico, Tyrkia, De forente stater

37 Carignano Italiao

38 Chardonnay Sør-Afrikao, Argentina (79), Australia (79), Bulgariao, Canada 
(79), Sveitso, Chile (79), Tsjekkiao, Kroatiao, Ungarn (39), India, 
Israelo, Moldaviao, Mexico (79), New zealand (79), Romaniao, 
Russland, San Marinoo, Slovakiao, Sloveniao, Tunisiao, De forente 
stater (79), Uruguayo, Serbia og Montenegro (Sardone), zimbabweo, 
Tysklando, Frankrike, Hellas (79), Italia (79), Luxembourgo 
(79), Nederland (79), Det forente kongerike, Spania, Portugal, 
Østerrikeo, Belgia (79), Kyproso, Maltao

39 Chardonnay Blanc Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (Sardone), Ungarn 
(38)

40 Chardonnay Musqué Canadao

41 Chelva Spaniao

42 Corinto Nero Italiao

43 Cserszegi fűszeres Ungarno

44 Děvín Tsjekkiao

45 Devín Slovakia

45a Duna gyöngye Ungarno

45b Dunaj Slovakia

46 Durasa Italiao

47 Early Burgundy De forente statero

48 Fehér Burgundi Ungarn (118)

49 Findling Tysklando, Det forente kongerikeo

50 Frankovka Tsjekkia (19), Slovakia (50a)

50a Frankovka modrá Slovakia (50)

51 Frühburgunder Tyskland (16), Nederlando

51a Girgenti Malta (51c)

51b Ghirgentina Malta (51c)

51c Girgentina Malta (51a, b)

52 Graciosa Portugalo

53 Grauburgunder Tyskland, Bulgaria, Ungarno, Romania (54)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 34/958 25.6.2009

Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymene(2)

54 Grauer Burgunder Canada, Romania (53), Tyskland, Østerrike

55 Grossburgunder Romania (17) (63) (Kekfrankos)

56 Iona De forente statero

57 Kanzler Det forente kongerikeo, Tysklando

58 Kardinal Tysklando, Bulgariao

59 Kékfrankos Ungarn (74)

60 Kisburgundi kék Ungarn (97)

61 Korinthiaki Hellaso

62 Leira Portugalo

64 Limnio Hellaso

65 Maceratino Italiao

65a Malvasía Riojana Spania (99)

65b Maratheftiko (Μαραθεύτικο) Kypros

65c Mátrai muskotály Ungarno

65d Medina Ungarno

66 Monemvasia Hellas (Monovasia)

67 Montepulciano Italiao

67a Moravia Spaniao

68 Moslavac Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (70), Serbia og 
Montenegroo

70 Mozler Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (68) (Sipon)

71 Mouratón Spaniao

72 Müller-Thurgau Sør-Afrikao, Østerrikeo, Tyskland, Canada, Kroatiao, Ungarno, 
Serbia og Montenegroo, Tsjekkiao, Slovakiao, Sloveniao, Sveitso, 
Luxembourg, Nederlando, Italiao, Belgiao, Frankrikeo, Det forente 
kongerike, Australiao, Bulgariao, De forente statero, New zealando, 
Portugal

73 Muškát moravský Tsjekkiao, Slovakia

74 Nagyburgundi Ungarn (59)

75 Nero d’Avola Italia (30)

76 Olivella nera Italiao

77 Orange Muscat Australiao, De forente statero

77a Pálava Tsjekkia, Slovakia

78 Pau Ferro Portugalo

79 Pinot Chardonnay Argentina (38), Australia (38), Canada (38), Chile (38), Mexico (38), 
New Zealand (38), De forente stater (38), Tyrkiao, Belgia (38), 
Hellas (38), Nederland, Italia (38)

79a Pölöskei muskotály Ungarno

80 Portoghese Italiao
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymene(2)

81 Pozsonyi Ungarn (82)

82 Pozsonyi Fehér Ungarn (81)

82a Radgonska ranina Sloveniao

83 Rajnai rizling Ungarn (86)

84 Rajnski rizling Serbia og Montenegro (85-88-91)

85 Renski rizling Serbia og Montenegro (84-89-92), Slovenia (86)

86 Rheinriesling Bulgariao, Østerrike, Tyskland (88), Ungarn (83), Tsjekkia (94), Italia 
(88), Hellas, Portugal, Slovenia (85)

87 Rhine Riesling Sør-Afrikao, Australiao, Chile (89), Moldaviao, New Zealando, Kypros

88 Riesling renano Tyskland (86), Serbia og Montenegro (84-86-91), Italia (86)

89 Riesling Renano Chile (87), Maltao

90 Riminèse Frankrikeo

91 Rizling rajnski Serbia og Montenegro (84-85-88)

92 Rizling Rajnski Den tidligere jugoslaviske republikken Makedoniao, Kroatiao

93 Rizling rýnsky Slovakiao

94 Ryzlink rýnský Tsjekkia (86)

95 Santareno Portugalo

96 Sciaccarello Frankrikeo

97 Spätburgunder Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (14-18-28), 
Serbia og Montenegro (16-25), Bulgaria (19), Canada (14-18), Chile, 
Ungarn (60), Moldaviao, Romania (18), Italia, Det forente kongerike, 
Tyskland (18)

98 Štajerska Belina Kroatiao, Sloveniao

99 Subirat Spania (65a)

100 Terrantez do Pico Portugalo

101 Tintilla de Rota Spaniao

102 Tinto de Pegões Portugalo

103 Tocai friulano Italia (104)

NB: Navnet «Tocai friulano» kan brukes bare for kvbd med 
opprinnelse i regionene Veneto og Friuli i en overgangperiode fram til 
31. mars 2007.

104 Tocai Italico Italia (103)

NB: Synonymet «Tocai italico» kan brukes bare for kvbd med 
opprinnelse i regionene Veneto og Friuli i en overgangperiode fram til 
31. mars 2007.

105 Tokay Pinot gris Frankrike

NB: Synonymet «Tokay Pinot gris» kan brukes bare for kvbd 
med opprinnelse i departementene Bas-Rhin og Haut-Rhin i en 
overgangsperiode fram til 31. mars 2007.
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Sortsnavn eller synonym for dette Stat som kan bruke sortsnavnet eller synonymene(2)

106 Torrontés riojano Argentinao

107 Trebbiano Sør-Afrikao, Argentinao, Australiao, Canadao, Kyproso, Kroatiao, 
Uruguayo, De forente stater, Israel, Italia, Malta

108 Trebbiano Giallo Italiao

109 Trigueira Portugal

110 Verdea Italiao

111 Verdeca Italia

112 Verdelho Sør-Afrikao, Argentina, Australia, New zealand, De forente stater, 
Portugal

113 Verdelho Roxo Portugalo

114 Verdelho Tinto Portugalo

115 Verdello Italiao

116 Verdese Italiao

117 Verdejo Spania

118 Weißburgunder Sør-Afrika (120)o, Canada, Chile (119), Ungarn (48), Tyskland (119, 
120), Østerrike (119), Det forente kongerikeo, Italia

119 Weißer Burgunder Tyskland (118, 120), Østerrike (118), Chile (118), Sveits, Italia

120 Weissburgunder Sør-Afrika (118), Tyskland (118, 119), Det forente kongerike, Italia

121 Weisser Burgunder Serbia og Montenegro (23)

122 zalagyöngye Ungarno

(1) Disse sortsnavnene og synonymene for dem svarer, i oversettelse eller i form av et adjektiv, helt eller delvis til de geografiske 
betegnelsene som brukes til å angi en vin.

(*) Forklaring:
— (i parentes)
henvisning til sortens synonymer
— o ingen synonymer
— fet skrift
kolonne 2: sortsnavn
kolonne 3: stat der navnet tilsvarer en sort, og henvisning til sorten

normal skrift— 
kolonne 2: navn på synonym for sorten
kolonne 3: stat som kan bruke synonymet

(2) For de berørte statene skal unntakene nevnt i dette vedlegg være tillatt bare for viner med geografiske betegnelser som er 
produsert i de administrative enhetene der dyrkingen av de aktuelle sortene er tillatt på tidspunktet for denne forordnings 
ikrafttredelse, og i samsvar med vilkårene fastsatt av de berørte statene for framstilling eller presentasjon av disse vinene.»
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VEDLEGG II

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 753/2002 tilføyes følgende tekst:

«Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt-
kategori(er)

Språk Dato tilføyd i 
vedlegg III

Berørte 
tredjestater

TSJEKKIA

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

pozdní sběr alle kvbd tsjekkisk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

archivní víno alle kvbd tsjekkisk

panenské víno alle kvbd tsjekkisk

KyPROS

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Οίνος Ελεγχόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης

alle kvbd gresk

Uttrykk fastsatt i 
artikkel 28

Τοπικός Οίνος alle bordvin med 
geografisk 
betegnelse

gresk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Μοναστήρι (Monastiri) alle kvbd og 
bordvin med 
geografisk 
betegnelse

gresk

Κτήμα (Ktima) alle kvbd og 
bordvin med 
geografisk 
betegnelse

gresk

UNGARN

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

minőségi bor alle kvbd ungarsk

különleges minőségű bor alle kvbd ungarsk

Fordítás Tokaj kvbd ungarsk

Máslás Tokaj kvbd ungarsk

Szamorodni Tokaj kvbd ungarsk

«aszú … puttonyos», 
etterfulgt av tallene  3-6

Tokaj kvbd ungarsk

Aszúeszencia Tokaj kvbd ungarsk

Eszencia Tokaj kvbd ungarsk
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«Tradisjonell betegnelse Berørte viner Produkt-
kategori(er)

Språk Dato tilføyd i 
vedlegg III

Berørte 
tredjestater

Uttrykk fastsatt i 
artikkel 28

Tájbor alle bordvin med 
geografisk 
betegnelse

ungarsk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

Bikavér Eger, 
Szekszárd

kvbd ungarsk

késői szüretelésű bor alle kvbd ungarsk

válogatott szüretelésű 
bor

all kvbd ungarsk

muzeális bor alle kvbd ungarsk

Siller alle bordvin med 
geografisk 

betegnelse og 
kvbd

ungarsk

SLOVAKIA

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Forditáš Tokaj kvbd slovakisk

Mášláš Tokaj kvbd slovakisk

Samorodné Tokaj kvbd slovakisk

«výber … putňový», 
etterfulgt av tallene  3-6

Tokaj kvbd slovakisk

výberová esencia Tokaj kvbd slovakisk

Esencia Tokaj kvbd slovakisk

SLOVENIA

Tradisjonelle 
særbetegnelser fastsatt 
i artikkel 29

Penina alle musserende 
kvbd

slovensk

Tradisjonelle 
tilleggsbetegnelser

pozna trgatev alle kvbd slovensk

Izbor alle kvbd slovensk

jagodni izbor alle kvbd slovensk

suhi jagodni izbor alle kvbd slovensk

ledeno vino alle kvbd slovensk

arhivsko vino alle kvbd slovensk

mlado vino alle kvbd slovensk

Cviček Dolenjska kvbd slovensk

Teran Kras kvbd slovensk»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 53, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF av 
20. mars 2000 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om merking og presentasjon av samt 
reklamering for næringsmidler(2) med hensyn til 
angivelse av ingredienser i næringsmidler, fastsetter i 
artikkel 6 nr. 3a første ledd at alle ingredienser omhandlet 
i direktivets vedlegg IIIa skal angis i merkingen av alle 
drikkevarer som inneholder mer enn 1,2 volumprosent 
alkohol.

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3a annet ledd bokstav a) i 
direktiv 2000/13/EF kan det for produkter omhandlet i 
artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999 vedtas 
nærmere regler for presentasjonen av ingrediensene 
nevnt i vedlegg IIIa, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75 i nevnte forordning.

3) I henhold til vedlegg VII avsnitt D nr. 1 og vedlegg VIII 
avsnitt F nr. 1 i forordning (EF) nr. 1493/1999 må 
angivelsene på merkingen være på ett eller flere andre 
offisielle fellesskapsspråk, slik at sluttforbrukeren lett 
kan forstå hver enkelt av disse angivelsene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 20.11.2004, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2003 (EUT L 262 av 14.10.2003, 
s. 13).

(2) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/89/
EF (EUT L 308 av 25.11.2003, s. 15).

4) Forordning (EØF) nr. 753/2002(3) bør derfor endres.

5) Denne forordning bør få anvendelse fra 25. november 2004, 
som er fristen for innarbeidingen av direktiv 2003/89/
EF.

6) Forvaltningskomiteen for vin har ikke avgitt uttalelse 
innen fristen fastsatt av lederen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 753/2002 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 3 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal annet ledd lyde:

«De obligatoriske angivelsene vedrørende importøren, 
partinummeret og ingrediensene omhandlet i artikkel 6 
nr. 3a i direktiv 2000/13/EF kan imidlertid være 
plassert utenfor synsfeltet der de øvrige obligatoriske 
angivelsene står.»

b) Nytt nr. 3 skal lyde:

«3. Dersom en eller flere av ingrediensene som 
er oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF, 
forekommer i et av produktene nevnt i artikkel 1 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal de angis 
i merkingen etter ordet «inneholder». Når det gjelder 
sulfitter kan følgende betegnelser brukes: «sulfitter» 
eller «svoveldioksid».»

(3) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 908/2004 (EUT L 263 av 10.8.2004, s. 11).

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1991/2004

av 19. november 2004

om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om fastsettelse av visse regler for gjennomføring av 
rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og beskyttelse av visse 

vinprodukter(*)
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2. I artikkel 11 skal nr. 2 lyde:

«2. Bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1 og 3 skal gjelde 
tilsvarende for de obligatoriske angivelsene nevnt i 
artikkel 12.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 25. november 2004.

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

Utferdiget i Brussel, 19. november 2004.

 For Kommisjonen
 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

_________________




