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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 
om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse 
levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 
gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 3,

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 
1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 
tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/
EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om 
utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane  
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 16.6.2006, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1.	

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/33/EF (TEF L 315 av 19.11.2002, s. 14).

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. Direktivet sist endra ved tilmeldingsakta av 
2003.

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet sist endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved 
TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1).

som er godkjende til å føre veterinærkontroll med 
levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om 
ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som 
veterinærsakkyndige frå Kommisjonen skal føre(4) bør 
ajourførast, særleg for å ta omsyn til utviklinga i visse 
medlemsstatar når det gjeld desse stasjonane og til den 
kontrollen som vert utførd i samsvar med det nemnde 
vedtaket.

2) Lista over grensekontrollstasjonar som er fastsett i vedtak 
2001/881/EF (heretter kalla «lista»), omfattar nummeret 
til TRACES-einingane for kvar grensekontrollstasjon. 
TRACES er eit datasystem som vart innført ved 
kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om 
iverksetting av TRACES-systemet og om endring av 
vedtak 92/486/EØF(5). TRACES kjem i staden for det 
tidlegare ANIMO-systemet, som byggjer på det nettet som 
vart innført ved kommisjonsvedtak 91/398/EØF av 19. 
juli 1991 om et datanett mellom veterinærmyndighetene 
(ANIMO)(6) for å spore rørslene til dyr og visse produkt 
i handelen innanfor Fellesskapet og ved import.

3) Etter ein tilfredsstillande kontroll i samsvar med vedtak 
2001/881/EF bør grensekontrollstasjonane i Gdansk, 
Dorohusk og Terespol-Kobylany i Polen leggjast til i 
lista.

4) På grunnlag av meldingar frå dei rette styresmaktene i 
Frankrike, Spania, Sverige og Det sameinte kongeriket 
bør grensekontrollstasjonane i Nantes i Frankrike, 
Pasajes i Spania, Norrköping i Sverige og Shoreham i 
Det sameinte kongeriket strykast frå lista.

(4) TEF L 326 av 11.12.2001, s. 44. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/117/
EF (TEU L 53 av 23.2.2006, s. 1).

(5) TEU L 94 av 31.3.2004, s. 63. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/515/EF 
(TEU L 187 av 19.7.2005, s. 29).

(6) TEF L 221 av 9.8.1991, s. 30.

KOMMISJONSVEDTAK

av	7.	juni	2006

om	endring	av	vedtak	2001/881/EF	og	2002/459/EF	med	omsyn	til	lista	over	grensekontrollstasjonar(*)

[meldt under nummeret K(2006) 2178]

(2006/414/EF)

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
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5) I tillegg bør lista ajourførast for å ta omsyn til nye endringar 
når det gjeld kva kategoriar av dyr eller produkt som kan 
kontrollerast ved ei rekkje grensekontrollstasjonar som 
alt er godkjende i samsvar med vedtak 2001/881/EF, og 
når det gjeld organiseringa av kontrollsenter ved desse 
stasjonane.

6) Lista over einingar i kommisjonsvedtak 2002/459/
EF av 4. juni 2002 om utarbeiding av ei liste over 
einingane i datanettet «ANIMO», og om oppheving av 
vedtak 2000/287/EF(1) omfattar nummeret til TRACES-
einingane for alle grensekontrollstasjonane i Fellesskapet. 
Av omsyn til samanhengen i fellesskapsregelverket bør 
denne lista difor ajourførast for å ta omsyn til endringar 
og for å sikre at ho er identisk med den lista som er 
fastsett i vedtak 2001/881/EF. Vedtak 2002/459/EF bør 
difor endrast.

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

(1) TEF L 159 av 17.6.2002, s. 27. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/117/EF.

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2001/881/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegg I til dette vedtaket.

Artikkel 2

Vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert endra i samsvar med 
vedlegg II til dette vedtaket.

Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. juni 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen



15.7.2010 Nr. 38/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

«PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO 
— PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA 

— PRILOGA — LIITE — BILAGA

SEZNAM	 SCHVÁLENÝCH	 STANOVIŠŤ	 HRANIČNÍCH	 KONTROL	 —	 LISTE	 OVER	
GODKENDTE	 GRÆNSEKONTROLSTEDER	 —	 VERZEICHNIS	 DER	 ZUGELASSENEN	
GRENZKONTROLLSTELLEN	 —	 KOKKULEPITUD	 PIIRIKONTROLLI	 PUNKTIDE	 NIMEKIRI	
—	 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ	 ΤΩΝ	 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ	 ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ	 ΣΤΑΘΜΩΝ	 ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ	 —	
LIST	 OF	 AGREED	 BORDER	 INSPECTIONS	 POSTS	 —	 LISTA	 DE	 PUESTOS	 DE	 INSPECCIÓN	
FRONTERIZOS	AUTORIZADOS	—	LISTE	DES	POSTES	D’INSPECTION	FRONTALIERS	AGRÉÉS	
—	 ELENCO	 DEI	 POSTI	 D’ISPEZIONE	 FRONTALIERI	 RICONOSCIUTI	 —	 APSTIPRINĀTO	
ROBEŽKONTROLES	 PUNKTU	 SARAKSTS	 —	 SUTARTŲ	 PASIENIO	 KONTROLĖS	 POSTŲ	
SĄRAŠAS	 —	 A	 MEGÁLLAPODÁS	 SZERINTI	 HATÁRELLENŐRZŐ	 PONTOK	 —	 LISTA	 TA’	
POSTIJIET	MIFTIEHMA	GĦAL	 SPEZZJONIJIET	 TA’	 FRUNTIERA	—	 LIJST	 VAN	 DE	 ERKENDE	
INSPECTIEPOSTEN	 AAN	 DE	 GRENS	 —	 WYKAZ	 UZGODNIONYCH	 PUNKTÓW	 KONTROLI	
GRANICZNEJ	—	LISTA	DOS	POSTOS	DE	INSPECÇÃO	APROVADOS	—	ZOZNAM	SCHVÁLENÝCH	
HRANIČNÝCH	 INŠPEKČNÝCH	 STANÍC	—	 SEZNAM	 DOGOVORJENIH	MEJNIH	 KONTROLNIH	
TOČK	—	LUETTELO	HYVÄKSYTYISTÄ	RAJATARKASTUSASEMISTA	—	FÖRTECKNING	ÖVER	
GODKÄNDA	GRÄNSKONTROLLSTATIONER

ANNEX I

‘PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO —

PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA —

PRILOGA — LIITE — BILAGA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSE-
KONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD
PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠI-
ΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN
FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO
DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU
SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI
HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA
— LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW
KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — ZOZNAM SCHVÁLE-
NÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK
— LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA
GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 = Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Nosaukums — Pavadinimas — Név — Isem
— Naam — Nazwa — Nome — Meno — Ime — Nimi — Namn

2 = TRACES kód — Traces-kode — Traces-Code — TRACESI-kood — Κωδικός Traces — Traces code — Código Traces — Code Traces —
Codice Traces — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-Code — Kod Traces — Código Traces —
Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3 = Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu
— Tipo — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A = Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro
uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F = Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis —
Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P = Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven
— Na przejściu morskim — Porto — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R = Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg
— Na przejściu drogowym — Estrada — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4 = Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de
inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta'
spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkas-
tuskeskus — Kontrollcentrum

5 = Produkty — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti —
Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC = Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse —

Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los
productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi
patēriņa produkti — Visi žmonių maistui tinkami vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha
għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os
produtos para consumo humano — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi
tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC = Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos
— Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten —

Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet —
Andra produkter
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NT = Žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται
χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non
richiedono temperature specifiche — Nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmér-
sékleti követelmények — ebda ħtiġijiet ta' temperatura — geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w
obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Žiadne požiadavky na teplotu — Nobenih temperaturnih zahtev —

Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T = Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊό-
ντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/
réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek
— Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze —

Produtos congelados/refrigerados — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet —
Frysta/kylda produkter

T(FR) = Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products
— Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott
termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos
congelados — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH) = Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products
— Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek
— Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos
refrigerados — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6 = Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants
— Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos
— Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U = Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende
dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabja- ja sõralised: veised, sead, lambad,
kitsed, mets- ja koduhobused — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep,
goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les
bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o
selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir
naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens,
schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi —
Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy,
konie i koniowate — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči,
ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläminä
pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E = Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF —
Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registree-
ritud hobuslased — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in
Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens
de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar
Padomes Direktīvu 90/426/EEK — Registruoti kanopiniai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi
irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen
als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos
registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici
Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten
määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O = Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich
Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) —
Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris les animaux de
zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) — Kiti gyvūnai
(įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) —
Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais
(incluindo animais de jardim zoológico) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt)
— Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6 = Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks —

Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek —

Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Szczególne uwagi — Menções especiais — Osobitné poznámky — Posebne opombe —
Erityismainintoja — Anmärkningar

* = Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil
videre i henhold til artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie
97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni,
nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6 — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται
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στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5
and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) —
Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 —

Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5
e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu, līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts kolonnās 1, 4, 5 un 6 —

Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig
a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6
tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond
van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6
dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja
novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho
oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Do nadaljnjega odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je
navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5
ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6

(1) = Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES — Kontrol efter
Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in
Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3
der Richtlinie 97/78/EW des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas Komisjoni Otsusega 93/352/EMÜ Ülemkogu Direk-
tiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί
κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of
Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos
de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo —

Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commission prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la
directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione
dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām,
ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS,
prijatými pri vykonávaní článku 19, ods. 3 smernice Rady 97/78/ES — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikala-
vimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel össz-
hangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeen-
komstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola
zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE —

Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do
Conselho — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice
Rady 97/78/ES — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta
97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19
artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för
tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG

(2) = Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα
μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente
— Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte
producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi —
Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3) = Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο
— Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente
— Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserij-
producten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan
kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4) = Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο —

Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai
dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten —

Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläin-
proteiinit — Endast djurprotein

(5) = Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad —

Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli
unicamente — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilnos kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss —

Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh
in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6) = Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult
vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas,
aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di
pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok
— Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne
— Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja —
Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor
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(7)= Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) —
Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from
April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement)
— Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio
iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss)) — Ijslandse pony's (enkel
van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) —
Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta
lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8) = Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente
— Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai kanopiniai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend
paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast
hästdjur

(9) = Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish
only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai
tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes
tropicais — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10) = Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen,
Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud
linnud, välja arvatud jaanalinnulased — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια και ερπετά — Only cats, dogs, rodents,
lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles — Uniquement chats,
chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai
kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys ir ropliai ir kiti paukščiai,
išskyrus raritae genties paukščius — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi,
ħut ħaj, u rettili — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie,
zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Len mačky, psy, hlodavce,
zajacovité, živé ryby a plazy — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe in plazilci — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät,
jäniseläimet, elävät kalat ja matelijat — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar och reptiler

(11) = Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit —
Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac
uniquement — Alimenti per animali in massa unicamente — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett
takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas
alimentos para animais a granel — Len voľne ložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu —

Endast foder i lösvikt

(12) = Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz
nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk
have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. — Für (U) im Fall von
Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo
bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate
ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε
ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό
κήπο. — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or
other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a
(O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour “U”, dans le cas des
solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour “O”, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou
autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U), nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di
un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoordārzam; (O) tikai
vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei
vežami į zoologijos sodą, ir (O) — tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai
— Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák,
rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta'
ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend
naar een zoo verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo
verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy,
koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico;
relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pre (U) v prípade
nepárnokopytníkov len tie, ktoré sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodzien kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá
posielané do ZOO — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi,
mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioe-
läimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. — För (U)
när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar,
katter, insekter eller andra djur i djurparker.
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(13) = Nagylak v Maďarsku: Toto je stanoviště hraniční kontroly (pro výrobky) a hraniční přechod (pro živá zvířata) na maďarsko-rumunské
hranici, které podléhá přechodným opatřením pro výrobky i pro živá zvířata vyjednaných a stanovených ve smlouvě o přistoupení. Viz
rozhodnutí Komise 2003/630/ES (Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 55) a 2004/253/ES (Úř. věst. L 79, 17.3.2004, s. 47). — Nagylak HU:
Dette er et grænsekontrolsted (for produkter) og overgangssted (for levende dyr) på grænsen mellem Ungarn og Rumænien, som er
omfattet af overgangsbestemmelser, man har forhandlet sig frem til og fastsat i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår såvel produkter
som levende dyr. Jf. Kommissionens beslutning 2003/630/EF (EUT L 218 af 30.8.2003, s. 55) + 2004/253/EF (EUT L 79 af 17.3.2004,
s. 47). — Nagylak HU: Dies ist eine Grenzkontrollstelle (für Erzeugnisse) und ein Grenzübergang (für lebende Tiere) an der Grenze
zwischen Ungarn und Rumänien, der sowohl für Erzeugnisse als auch für lebende Tiere Übergangsmaßnahmen gemäß dem Beitritts-
vertrag unterliegt. Siehe Entscheidung 2003/630/EG der Kommission — (ABl. L 218 vom 30.8.2003, S. 55) + 2004/253/EG — (ABl.
L 79 vom 17.3.2004, S. 47). — Nagylak HU: See on Ungari–Rumeenia piiri piirikontrollipunkt (toodete) ja ületuskoht (elusloomade),
mis allub läbiräägitud ja ühinemislepinguga kehtestatud üleminekumeetmetele nii toodetele kui elusloomade. Vaata komisjoni otsuseid
2003/630/EÜ — ELT L 218, 30.8.2003, lk 55, ja 2004/253/EÜ — ELT L 79, 17.3.2004, lk 47. — Nagylak HU: πρόκειται για
μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα ουγγρορουμανικά σύνορα, που υπόκειται σε
μεταβατικά μέτρα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ενσωματώθηκαν στη συνθήκη προσχώρησης τόσο για τα προϊόντα
όσο και για τα ζώντα ζώα. Βλέπε απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 55) και 2004/253/EK (EE L 79 της
17.3.2004, σ. 47). — Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) and crossing point (for live animals) on the
Hungarian-Romanian Border, subject to transitional measures as negotiated and laid down in the Treaty of Accession for both
products and live animals. See Commission Decisions 2003/630/EC (OJ L 218, 30.8.2003, p. 55) and 2004/253/EC (OJ L 79,
17.3.2004). — Nagylak HU: Se trata de un puesto de inspección fronterizo (para productos) y un punto de paso (para animales
vivos) de la frontera húngaro-rumana, sujeto a medidas transitorias, tanto para productos como para animales vivos, tal como se
negoció y estableció en el Tratado de adhesión. Véanse las Decisiones 2003/630/CE (DO L 218 de 30.8.2003, p. 55) y 2004/253/CE
(DO L 79 de 17.3.2004, p. 47) de la Comisión — Nagylak HU: il s'agit d'un poste d'inspection frontalier (pour les produits) et d'un lieu
de passage en frontière (pour les animaux vivants) à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, qui est soumis à des mesures
transitoires conformément aux négociations et aux dispositions inscrites dans le traité d'adhésion pour les produits et les animaux
vivants. Voir la décision 2003/630/CE de la Commission (JO L 218 du 30.8.2003, p. 55) + 2004/253/CE (JO L 79 du 17.3.2004) —
Nagylak HU: si tratta di un posto d'ispezione (per i prodotti) e di un punto di attraversamento (per gli animali vivi) sul confine
Ungheria-Romania, assoggettato alle misure transitorie negoziate e stabilite nel trattato di adesione per i prodotti e per gli animali vivi.
Cfr. decisioni della Commissione 2003/630/CE (GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55) e 2004/253/CE (GU L 79 del 17.3.2004) —
Nagilaka (Nagylak), HU: šis ir robežas pārbaudes punkts (produktiem) un robežas šķērsošanas punkts (dzīviem dzīvniekiem) uz
Ungārijas-Rumānijas robežas, kas ir pakļauta pārejas perioda kontrolei, kā ir apspriests un formulēts Pievienošanās līgumā atiecībā
gan uz produktiem, gan dzīviem dzīvniekiem. Skatīt Komisijas Lēmumus 2003/630/EK — OV L 218, 30.8.2003, 55. lpp. un
2004/253/EK — OV L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: tai pasienio kontrolės postas (produktams) ir vežimo punktas (gyviems
gyvūnams), esantis Vengrijos–Rumunijos pasienyje, pritaikant pereinamojo laikotarpio priemones, kaip suderėta ir numatyta Stojimo
sutartyje, produktams ir gyviems gyvūnams. Žr. Komisijos spendimas 2003/630/EB (OL L 218, 2003 8 30, p. 55) ir 2004/253/EB (OL
L 79, 2004 3 17, p. 47) — Nagylak HU: Ez egy állategészségügyi határállomás (áruk számára) és egy határátkelő a Magyar-román
határon, amelyre mind az áruk, mind az állatok esetében a csatlakozási szerződésben megtárgyalt és meghatározott átmeneti intézke-
dések vonatkoznak. Lásd a 2003/630/EK (HL L 218., 2003.8.30., 55. o.) és a 2004/253/EK (HL L 79., 2004.3.17., 47. o.) bizottsági
határozatokat. — Nagylak HU: Dan huwa post ta' spezzjoni ta' fruntiera (għall-prodotti) u l-punt tal-qsim (għall-annimali ħajjin) fuq il-
Fruntiera bejn l-Ungerija u r-Rumanija, suġġett għal miżuri transizzjonali kif innegozjati u stipulati fit-Trattat ta' Adezjoni kemm għall-
prodotti kif ukoll għall-annimali ħajjin. Ara d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2003/630/KE — OJ L 218, 30.8.2003, p; 55 u
2004/253/KE — OJ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: Dit is een grensinspectiepost (voor producten) en een doorlaatpost (voor
levende dieren) aan de Hongaars-Roemeense grens waar zowel voor producten als voor levende dieren overgangsmaatregelen gelden
zoals overeengekomen en neergelegd in het Toetredingsverdrag. Zie Beschikking 2003/630/EG van de Commissie (PB L 218 van
30.8.2003, blz. 55) + 2004/253/EG (PB L 79 van 17.3.2004, blz. 47). — Nagylak HU: Jest to punkt kontroli granicznej (dla
produktów) i przejście (dla żywych zwierząt) na granicy węgiersko-rumuńskiej, podlegający środkom tym-
czasowym wynegocjowanym i określonym w Traktacie Akcesyjnym zarówno dla produktow i żywych zwierząt. Patrz: decyzje Komisji
2003/630/WE (Dz.U. L 218 z 30.8.2003, str. 55) i 2004/253/WE (Dz.U L 79 z 17.3.2004) — Nagylak HU: Trata-se de um posto de
inspecção fronteiriço (para produtos) e um ponto de passagem (para animais vivos) na fronteira húngaro-romena, sujeito a medidas de
transição, quer para produtos quer para animais vivos, tal como negociadas e estabelecidas no Acto de Adesão. Ver Decisão 2003/630/
/CE — JO L 218 de 30.8.2003, p. 55 + 2004/253/CE — JO L 79, 17.3.2004 — Nagylak HU: Toto je hraničná inšpekčná stanica (pre
produkty) a priesečník (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunských hraniciach podľa prechodných opatrení, ako boli dohodnuté a
ustanovené v zmluve o pristúpení pre produkty a aj živé zvieratá. Pozri rozhodnutia Komisie 2003/630/ES — Ú. v. EÚ L 218,
30.8.2003, s. 55, a 2004/253/ES — Ú. v. EÚ L 79, 17.3.2004. — Nagylak HU: To je mejna kontrolna točka (za proizvode) in
prehodna točka (za žive živali) na madžarsko-romunski meji, za katero veljajo prehodni ukrepi, kakor so bili izpogajani in določeni v
Pogodbi o pristopu, tako za proizvode kot za žive živali. Glej odločbi Komisije 2009/630/ES – UL L 218, 30.8.2003, str. 55 in
2004/253/ES – UL L 79, 17.3.2004, str. 47. — Nagylak HU: Tämä on Unkarin Romanian rajan vastainen rajatarkastusasema (tavarat)
ja ylikulkuasema (elävät eläimet), johon sovelletaan sekä tavaroiden että elävien eläinten osalta liittymissopimuksessa määrättyjä siirty-
mätoimenpiteitä. Ks. komission päätös 2003/630/EY (EUVL L 218, 30.8.2003, s. 55) ja 2004/253/EY (EUVL L 79, 17.3.2004, s. 47).
— Nagylak HU: Detta är en gränskontrollstation (för produkter) och gränsövergång (för levande djur) vid den ungersk-rumänska
gränsen, som är föremål för framförhandlade övergångsbestämmelser enligt anslutningsfördraget både vad avser produkter och levande
djur. Se kommissionens beslut 2003/630/EG (EUT L 218, 30.8.2003, s. 55) och 2004/253/EG (EUT L 79, 17.3.2004, s. 47).

(14) = Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují
do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů předpohládaných v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for
sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er
fastsat i de relevante EF-bestemmelser. — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen
Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvor-
schriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren. — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud
loomsete päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate
protseduuride alla kuulumiseks — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που
προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία. — Designated for transit across the European Community for consignments of certain
products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant
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Community legislation — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de
origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos
previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d'envois de certains
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures
particulières prévues par la législation communautaire applicable — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni
prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste
nella pertinente legislazione comunitaria. — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes
produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. —
Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos
vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit
szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek
a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal
kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-
proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van
partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van
Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez
Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożo-
nych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. —
Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo
humano, com destino à Rússia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária
pertinente — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu
pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva — Določeno za tranzit preko
Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih,
predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi
tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityis-
menettelyjä noudattaen. — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung
avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant
gemenskapslagstiftning.

(15) = Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den
kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten
zugelassen. — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο
αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή. — A limited number of species are permitted, as defined by the
competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente
— Suivant la définition de l'autorité nationale compétente, un nombre limité d'espèces est autorisé — Sono ammesse solo alcune specie
quali definite dall'autorità nazionale competente. — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde. —
Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az
illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompe-
tenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną
liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade
nacional competente — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst,
kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan. —
Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica
— Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju —

Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1 2 3 4 5 6

Antwerpen 0502699 P Kaai 650 HC, NHC

Kallo HC, NHC

Brussel-Zaventem 0502899 A Flight Care HC(2)

Flight Care 2 NHC(2) U, E, O

Avia Partner HC-T(2)

WFS HC-T(2)

Swiss Port HC(2)

Gent 0502999 P HC-NT(6), NHC-NT(6)

Liège 0503099 A HC, NHC-NT(2), NHC-T(FR) U, E, O
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1 2 3 4 5 6

Oostende 0502599 P HC-T(2)

Oostende 0503199 A HC(2) E

Zeebrugge 0502799 P OCHZ HC(2), NHC(2)

Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική
Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica
ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land:
Tsjechië — Kraj: Republika Czeska — País: República Checa — Krajina: Česká republika — Država: Češka —

Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1 2 3 4 5 6

Praha-Ruzyně 2200099 A HC(2), NHC(2) E, O

Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark —

País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia —

Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska —

Maa: Tanska — Land: Danmark

1 2 3 4 5 6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1 0902299 P HC-T(FR)(1)(2)

Ålborg 2 (Greenland Port) 2 0951699 P HC(2), NHC(2)

Århus 0902199 P HC(1)(2),
NHC-T(FR),
NHC-NT(2)(11)

Esbjerg 0902399 P HC-T(FR)(1)(2),
NHC-T(FR)(2),
NHC-NT(11)

Fredericia 0911099 P HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

Hanstholm 0911399 P HC-T(FR)(1)(3)

Hirtshals 0911599 P Centre 1 HC-T(FR)(1)(2)

Centre 2 HC-T(FR)(1)(2)

Billund 0901799 A HC-T(1)(2), NHC(2) U, E, O

København 0911699 A Centre 1, SAS 1 (North) HC(1)(2), NHC*

Centre 2, SAS 2 (East) HC*, NHC(2)

Centre 3 U, E, O

København 0921699 P HC(1), NHC-T(FR),
NHC-NT

Rønne 0941699 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Kolding 0901899 P NHC(11)

Skagen 0901999 P HC-T(FR)(1)(2)(3)
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Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany
— País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország
— Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija

— Maa: Saksa — Land: Tyskland

1 2 3 4 5 6

Berlin-Tegel 0150299 A HC, NHC O

Brake 0151599 P NHC-NT(4)

Bremen 0150699 P HC, NHC

Bremerhaven 0150799 P HC, NHC

Cuxhaven 0151699 P IC 1 HC-T(FR)(3)

IC 2 HC-T(FR)(3)

Düsseldorf 0151999 A HC(2), NHT-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main 0151099 A HC, NHC U, E, O

Hahn Airport 0155999 A HC(2), NHC(2) O

Hamburg Flughafen 0150999 A HC, NHC U, E, O

Hamburg Hafen* 0150899 P HC, NHC *E(7)

Hannover-Langenhagen 0151799 A HC(2), NHC(2) O

Kiel 0152699 P HC, NHC E

Köln 0152099 A HC(2), NHC(2) O

Konstanz Straße 0153199 R HC, NHC U, E, O

Lübeck 0152799 P HC, NHC U, E

München 0149699 A HC(2), NHC(2) O

Rostock 0151399 P HC, NHC U, E, O

Rügen 0151199 P HC(3)

Schönefeld 0150599 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Stuttgart 0149099 A HC(2), NHC(2) O

Weil/Rhein 0149199 R HC, NHC U, E, O

Weil/Rhein Mannheim 0153299 F HC, NHC

Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia
— Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja —

Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1 2 3 4 5 6

Luhamaa 2300199 R HC, NHC U, E

Muuga 2300399 P I/C 1 HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

AS Refetra HC-T(FR)2

ENL 164/36 Official Journal of the European Union 16.6.2006



15.7.2010 Nr. 38/11EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 2 3 4 5 6

Narva 2300299 R HC, NHC-NT

Paldiski 2300599 P HC(2), NHC-NT(2)

Paljassare 2300499 P HC-T(FR)(2)

Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece —

País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż:
Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka —

Land: Grekland

1 2 3 4 5 6

Evzoni 1006099 R HC, NHC U, E, O

Athens International Airport 1005599 A HC(2), NHC-NT(2) U, E, O

Idomeni 1006299 F U, E

Kakavia 1007099 R HC(2), NHC-NT

Neos Kafkassos 1006399 F HC(2), NHC-NT U, E, O

Neos Kafkassos 1006399 R HC, NHC-NT U, E, O

Ormenion* 1006699 R HC(2), NHC-NT *U, *O, *E

Peplos 1007299 R HC(2), NHC-NT E

Pireas 1005499 P HC(2), NHC-NT

Promachonas 1006199 F U, E, O

Promachonas 1006199 R HC, NHC U, E, O

Thessaloniki 1005799 A HC(2), NHC-NT O

Thessaloniki 1005699 P HC(2), NHC-NT U, E

Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain —

País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż:
Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja

— Land: Spanien

1 2 3 4 5 6

A Coruña — Laxe 1148899 P A Coruña HC, NHC

Laxe HC

Algeciras 1147599 P Productos HC, NHC

Animales U, E, O

Alicante 1149999 A HC(2), NHC(2) O

Alicante 1148299 P HC, NHC-NT

Almería 1150099 A HC(2), NHC(2) O

Almería 1148399 P HC, NHC-NT

Asturias 1150199 A HC(2)
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1 2 3 4 5 6

Barcelona 1150299 A Iberia HC(2), NHC(2) O

Flightcare HC(2), NHC(2) O

Barcelona 1147199 P HC, NHC

Bilbao 1150399 A HC(2), NHC(2) O

Bilbao 1148499 P HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

Cádiz 1147499 P HC, NHC

Cartagena 1148599 P HC, NHC

Castellón 1149799 P HC, NHC

Gijón 1148699 P HC, NHC

Gran Canaria 1150499 A HC(2), NHC-NT(2) O

Huelva 1148799 P Puerto interior HC

Puerto exterior NHC-NT

Las Palmas de Gran Canaria 1148199 P Productos HC, NHC

Animales U, E, O

Madrid 1147899 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O

Flightcare HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

U, E, O

PER4 HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight Services HC(2), NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

Málaga 1150599 A HC(2), NHC(2) O

Málaga 1147399 P HC, NHC U, E, O

Marín 1149599 P HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

Palma de Mallorca 1147999 A HC(2)-NT, HC(2)-T(CH),
HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-
T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife 1148099 P Dársena HC

Dique NHC U, E, O

Santander 1150799 A HC(2), NHC(2)

Santander 1148999 P HC, NHC

Santiago de Compostela 1149899 A HC(2), NHC(2)

San Sebastián* 1150699 A HC(2)*, NHC(2)*

Sevilla 1150899 A HC(2), NHC(2) O

Sevilla 1149099 P HC, NHC
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1 2 3 4 5 6

Tarragona 1149199 P HC, NHC

Tenerife Norte 1150999 A HC(2)

Tenerife Sur 1149699 A Productos HC(2), NHC(2)

Animales U, E, O

Valencia 1151099 A HC(2), NHC(2) O

Valencia 1147299 P HC, NHC

Vigo 1151199 A HC(2), NHC(2)

Vigo 1147699 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Pantalán 3 HC-T(FR)(2,3)

Frioya HC-T(FR)(2,3)

Frigalsa HC-T(FR)(2,3)

Pescanova HC-T(FR)(2,3)

Vieirasa HC-T(FR)(3)

Fandicosta HC-T(FR)(2,3)

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)

Vilagarcia — Ribeira — Caramiñal 1149499 P Vilagarcia HC(2), NHC(2,11)

Ribeira HC

Caramiñal HC

Vitoria 1149299 A Productos HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

Animales U, E, O

Zaragoza 1149399 A HC(2)

Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France —

País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország —

Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa:
Ranska — Land: Frankrike

1 2 3 4 5 6

Beauvais 0216099 A E

Bordeaux 0213399 A HC-T(1), HC-NT, NHC

Bordeaux 0213399 P HC-NT

Boulogne-sur-Mer 0216299 P HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

Brest 0212999 A HC-T(CH)(1)(2)

Brest 0212999 P HC-T(FR), NHC-T(FR)
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1 2 3 4 5 6

Châteauroux — Déols 0213699 A HC-T(2)

Concarneau — Douarnenez 0222999 P Concarneau HC-T(1)(3)

Douarnenez HC-T(FR)(1)(3)

Deauville 0211499 A E

Dunkerque 0215999 P Caraïbes HC-T(1), HC-NT

Maison Blanche NHC-NT

Ferney — Voltaire (Genève) 0220199 A HC-T(1)(2), HC-NT, NHC O

Le Havre 0217699 P Hangar 56 HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

Dugrand HC-T(FR)(1)(2)

EFBS HC-T(FR)(1)(2)

Fécamp HC-NT(6), NHC-NT(6)

Lorient 0215699 P STEF TFE HC-T(1), HC-NT

CCIM NHC

Lyon — Saint-Exupéry 0216999 A HC-T(1), HC-NT, NHC O

Marseille Port 0211399 P Hangar 14 E

Hôtel des services publics de la
Madrague

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

Marseille Fos-sur-Mer 0231399 P HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Marseille aéroport 0221399 A HC-T(l), HC-NT, NHC-NT O

Nantes-Saint-Nazaire 0214499 P HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

Nice 0210699 A HC-T(CH)(2) O

Orly 0229499 A SFS HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

Air France HC-T(l), HC-NT

Réunion Port Réunion 0229999 P HC, NHC

Réunion Roland-Garros 0219999 A HC, NHC O

Roissy Charles-de-Gaulle 0219399 A Air France HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

France Handling HC-T(1), HC-NT, NHC

Station animalière U, E, O

Rouen 0227699 P HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis Bâle 0216899 A HC-T(1), HC-NT, NHC O

Saint-Louis Bâle 0216899 R HC-T(1), HC-NT, NHC
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1 2 3 4 5 6

Saint-Malo 0213599 P NHC-NT

Saint-Julien Bardonnex 0217499 R HC-T(1), HC-NT, NHC U, O

Frontignan HC-T(1), HC-NT

Toulouse-Blagnac 0213199 A HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2) O

Vatry 0215199 A HC-T(CH)(2)

Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda —
Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland —

Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1 2 3 4 5 6

Dublin Airport 0802999 A E, O

Dublin Port 0802899 P HC(2), NHC

Shannon 0803199 A HC(2)
NHC(2)

U, E, O

Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia —

Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië —

Kraj: Włochy — País: Itália — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1 2 3 4 5 6

Ancona 0310199 A HC, NHC

Ancona 0300199 P HC

Bari 0300299 P HC, NHC

Bergamo 0303999 A HC, NHC

Bologna-Borgo Panigale 0300499 A HC, NHC O

Campocologno 0303199 F U

Chiasso 0310599 F HC, NHC U, O

Chiasso 0300599 R HC, NHC U, O

Gaeta 0303299 P HC-T(3)

Genova 0301099 P Calata Sanità
(terminal Sech)

HC, NHC-NT

Calata Bettolo
(terminal Grimaldi)

HC-T(FR)

Nino Ronco
(terminal Messina)

NHC-NT

Porto di Voltri
(Voltri)

HC, NHC-NT

Ponte Paleocapa NHC-NT(6)

Porto di Vado (Vado Ligure — Sa-
vona)

HC-T(FR), NHC-NT
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1 2 3 4 5 6

Genova 0311099 A HC, NHC O

Gioia Tauro 0304099 P HC, NHC

Gran San Bernardo-Pollein 0302099 R HC, NHC

La Spezia 0303399 P HC, NHC U, E

Livorno-Pisa 0301399 P Porto commerciale HC, NHC

Sintermar HC, NHC

Lorenzini HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana HC, NHC

Livorno-Pisa 0304299 A HC(2), NHC(2)

Milano-Linate 0301299 A HC, NHC O

Milano-Malpensa 0301599 A Magazzini aeroportuali ALHA HC, NHC O

SEA U, E

Cargo City MLE HC, NHC O

Napoli 0301899 P Molo Bausan HC, NHC

Napoli 0311899 A HC, NHC-NT

Olbia 0302299 P HC-T(FR)(3)

Palermo 0301999 A HC, NHC

Palermo 0311999 P HC, NHC

Ravenna 0303499 P Frigoterminal HC-T(FR), HC-T(CH),
HC-NT

Sapir 1 NHC-NT

Sapir 2 HC-T(FR), HC-T(CH),
HC-NT

Setramar NHC-NT

Docks Cereali NHC-NT

Reggio Calabria 0301799 P HC, NHC

Reggio Calabria 0311799 A HC, NHC

Roma-Fiumicino 0300899 A Alitalia HC, NHC O

Cargo City ADR HC, NHC E, O

Rimini 0304199 A HC(2), NHC(2)

Salerno 0303599 P HC, NHC

Taranto 0303699 P HC, NHC

Torino-Caselle* 0302599 A HC-T(2), NHC-NT(2)* O*

Trapani 0303799 P HC

ENL 164/42 Official Journal of the European Union 16.6.2006



15.7.2010 Nr. 38/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 2 3 4 5 6

Trieste 0302699 P Hangar 69 HC, NHC

Molo “O” U, E

Mag. FRIGOMAR HC-T*

Venezia 0312799 A HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Venezia 0302799 P HC-T, NHC-NT

Verona 0302999 A HC(2), NHC(2)

Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre —
Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus —

Kraj: Cypr — País: Chipre — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1 2 3 4 5 6

Larnaka 2140099 A HC(2), NHC-NT(2) O

Lemesos 2150099 P HC(2), NHC-NT

Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia
— Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land:
Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1 2 3 4 5 6

Daugavpils 2981699 F HC(2), NHC(NT)(2)

Grebneva (14) 2972199 R HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Patarnieki 2973199 R IC1 HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC2 U, E, O

Rezekne (14) 2974299 F HC(2), NHC(NT)(2)

Riga (Riga port) 2921099 P HC(2), NHC(2)

Riga (Baltmarine Terminal) 2905099 P HC-T(FR)(2)

Terehova (14) 2972299 R HC, NHC-NT E, O

Ventspils 2931199 P HC(2), NHC(2)

Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania —

País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż:
Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land:

Litauen

1 2 3 4 5 6

Kena (14) 3001399 F HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),
NHC-NT

Kybartai (14) 3001899 R HC, NHC

Kybartai (14) 3002199 F HC, NHC

Lavoriškės (14) 3001199 R HC, NHC
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1 2 3 4 5 6

Medininkai (14) 3001299 R HC, NHC-T(FR),
NHC-NT

U, E, O

Molo 3001699 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malkų įlankos 3001599 P HC, NHC

Pilies 3002299 P HC-T(FR)(2), HC-NT(2),
NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemunė (14) 3001799 R HC, NHC

Pagėgiai (14) 3002099 F HC, NHC

Šalčininkai (14) 3001499 R HC, NHC

Vilnius 3001999 A HC, NHC O

Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο —

Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga —

Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg —

País: Luxemburgo — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1 2 3 4 5 6

Luxembourg 0600199 A Centre 1 HC

Centre 2 NHC-NT

Centre 3 U, E, O

Centre 4 NHC-T(CH)(2)

Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary —

País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország —

Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska —

Maa: Unkari — Land: Ungern

1 2 3 4 5 6

Budapest-Ferihegy 2400399 A HC(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

O

Eperjeske 2402899 F HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

Gyékényes 2400499 F HC(2), NHC(2)

Kelebia 2402499 F HC-T(CH)(2), HC(NT(2),
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

Letenye 2401199 R HC(2), NHC-NT(2) E

Nagylak (13) 2401699 R HC, NHC U, E, O

Röszke 2402299 R HC(2), NHC-NT(2) E

Záhony 2402799 R HC(2), NHC-NT(2) U, E
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Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta —

Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj:
Malta — País: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1 2 3 4 5 6

Luqa 3101099 A HC(2), NHC(2) O, U, E

Marsaxxlok 3103099 P HC, NHC

Valetta 3102099 P U, E, O

Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country:
Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai —
Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Holandia — País: Países Baixos — Krajina: Holandsko

— Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1 2 3 4 5 6

Amsterdam 0401399 A Aero Ground Services HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2) O(15)

KLM-2 U, E, O(15)

Freshport HC(2), NHC(2) O(15)

Amsterdam 0401799 P Cornelius Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex Velzen HC-T

PCA HC(2), NHC(2)

Kloosterboer Ijmuiden HC-T(FR)

Eemshaven 0401899 P HC-T (2),
NHC-T (FR)(2)

Harlingen 0402099 P Daalimpex HC-T

Maastricht 0401599 A HC, NHC U, E, O

Rotterdam 0401699 P EBS NHC-NT(11)

Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat HC

Kloosterboer HC-T(FR)

Wibaco HC-T(FR)2, HC-NT(2)

Van Heezik HC-T(FR)(2)

Vlissingen 0402199 P Daalimpex HC(2), NHC

Kloosterboer HC-T(2), HC-NT

Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria —

País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż:
Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta

— Land: Österrike

1 2 3 4 5 6

Feldkirch-Buchs 1301399 F HC-NT(2), NHC-NT

Feldkirch-Tisis 1301399 R HC(2), NHC-NT E
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1 2 3 4 5 6

Höchst 1300699 R HC, NHC-NT U, E, O

Linz 1300999 A HC(2), NHC(2) O, E, U(8)

Wien-Schwechat 1301599 A HC(2), NHC(2) O

Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia —
Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja —

Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1 2 3 4 5 6

Bezledy (14) 2528199 R HC, NHC U, E, O

Dorohusk 2506399 R HC, NHC-T(FR), NHC-NT O

Gdansk 2522299 P HC(2), NHC(2)

Gdynia 2522199 P IC 1 HC, NHC U, E, O

IC 2 HC-T(FR)(2)

Korczowa 2518199 R HC, NHC U, E, O

Kukuryki-Koroszczyn 2506199 R HC, NHC U, E, O

Kuźnica Białostocka (14) 2520199 R HC, NHC U, E, O

Świnoujście 2532299 P HC, NHC

Szczecin 2532199 P HC, NHC

Terespol-Kobylany 2506299 F HC, NHC

Warszawa Okęcie 2514199 A HC(2), NHC(2) U, E, O

Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal —
País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália —

Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska
— Maa: Portugali — Land: Portugal

1 2 3 4 5 6

Aveiro 1204499 P HC-T(3)

Faro 1203599 A HC-T(2) O

Funchal (Madeira) 1205699 A HC, NHC O

Funchal (Madeira) 1203699 P HC-T

Horta (Açores) 1204299 P HC-T(FR)(3)

Lisboa 1203399 A Centre 1 HC(2), NHC-NT(2) O

Centre 2 U, E

Lisboa 1203999 P Liscont HC(2), NHC-NT

Xabregas HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR),
NHC-NT

Peniche 1204699 P HC-T(FR)(3)

Ponta Delgada (Açores) 1203799 A NHC-NT
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1 2 3 4 5 6

Ponta Delgada (Açores) 1205799 P HC-T(FR)(3),
NHC-T(FR)(3)

Porto 1203499 A HC-T, NHC-NT O

Porto 1204099 P HC-T, NHC-NT

Praia da Vitória (Açores) 1203899 P U, E

Setúbal 1204899 P HC(2), NHC

Sines 1205899 P HC(2), NHC

Viana do Castelo 1204399 P HC-T(FR)(3)

Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia —
País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia —

Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija —

Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1 2 3 4 5 6

Dobova 2600699 F HC(2), NHC(2) U, E

Gruškovje 2600199 R HC, NHC-T (FR), NHC-NT O

Jelšane 2600299 R HC, NHC-NT,
NHC-T(CH)

O

Koper 2600399 P HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik 2600499 A HC(2), NHC(2) O

Obrežje 2600599 R HC,
NHC-T(CH)(2),
NHC-NT(2)

U, E, O

Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia —

País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia —
Pajjiż: Slovakja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška —

Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1 2 3 4 5 6

Bratislava 3300399 A IC1 HC(2), NHC(2)

IC2 E, O

Vyšné Nemecké 3300199 R I/C 1 HC, NHC

I/C 2 U, E

Čierna nad Tisou 3300299 F HC, NHC
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Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland —

País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország —

Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa:
Suomi — Land: Finland

1 2 3 4 5 6

Hamina 1420599 P HC(2), NHC(2)

Helsinki 1410199 A HC(2), NHC(2) O

Helsinki 1400199 P HC(2), NHC-NT

Vaalimaa 1410599 R HC(2), NHC U, E, O

Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden —

País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż:
Svezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi —

Land: Sverige

1 2 3 4 5 6

Göteborg 1614299 P HC(2), NHC U, E, O

Göteborg — Landvetter 1614199 A HC(2), NHC U, E, O

Helsingborg 1612399 P HC(2), NHC

Stockholm 1601199 P HC(2)

Stockholm — Arlanda 1601299 A HC(2), NHC U, E, O

Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia —

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno
Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit —
Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Wlk. Brytania — País: Reino Unido — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država:

Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1 2 3 4 5 6

Aberdeen 0730399 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Belfast 0741099 A HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

Belfast 0740099 P HC-T(FR)(1), NHC-T(FR)

Bristol 0711099 P HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

Falmouth 0714299 P HC-T(1), HC-NT(1)

Felixstowe 0713099 P TCEF HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

ATEF HC-NT(1)

Gatwick 0713299 A IC1 O

IC2 HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)
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1 2 3 4 5 6

Glasgow 0731099 A HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

Goole 0714099 P NHC-NT(4)

Grangemouth 0730899 P NHC-NT(4)

Grimsby-Immingham 0712299 P Centre 1 HC-T(FR)(1)

Centre 2 NHC-NT

Grove Wharf Wharton 0711599 P NHC-NT

Heathrow 0712499 A Centre 1 HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Centre 2 HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

Animal Reception Centre U, E, O

Hull 0714199 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

Invergordon 0730299 P NHC-NT(4)

Ipswich 0713199 P HC-NT(1), NHC-NT(2)

Liverpool 0712099 P HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

Luton 0710099 A U, E

Manchester 0713799 A HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2) O(10)

Manston 0714499 A HC(1)(2), NHC(2)

Nottingham East Midlands 0712199 A HC-T(1), HC-NT(1),
NHC-T(FR), NHC-NT

Peterhead 0730699 P HC-T(FR)(1)(2)(3)

Prestwick 0731199 A U, E

Southampton 0711399 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC

Stansted 0714399 A HC-NT(1)(2), NHC-NT(2) U, E

Sutton Bridge 0713599 P NHC-NT(4)

Thamesport 0711899 P HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Tilbury 0710899 P HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR),
NHC-NT’
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VEDLEGG II

I vedlegget til vedtak 2002/459/EF vert det gjort følgjande endringar:

1.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i Frankrike, går følgjande oppføring ut:

 «0214499 A NANTES SAINT NAZAIRE».

2.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i Polen, vert følgjande oppføringar lagde til:

 «2506399 R DOROHUSK»

 «2522299 P GDANSK»

 «2506299 F TERESPOL-KOBYLANY».

3.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i Spania, går følgjande oppføring ut:

 «1147799 P PASAJES».

4.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i Sverige, går følgjande oppføring ut:

 «1605299 P NORRKÖPING».

5.  I den delen som gjeld grensekontrollstasjonar i Det sameinte kongeriket, går følgjande oppføring ut:

 «0713499 P SHOREHAM».
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 5 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2002/300/EF av 18. april 2002 om 
utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til 
Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens(2) er det 
fastsett kva område i Fellesskapet som vert rekna som 
frie for blautdyrsjukdommane Bonamia ostreae og/eller 
Marteilia refringens.

2) Det sameinte kongeriket har ved brev av mai 2006 meldt 
frå til Kommisjonen at Bonamia ostreae er påvist i elva 
Cleddau i Wales. Det sameinte kongeriket har innført ei 
kontrollsone og ei overvakingssone rundt det området 
som er råka. Dette området har tidlegare vore rekna som 
fritt for Bonamia ostreae, men kan ikkje lenger reknast 
som fritt for denne sjukdommen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 10.8.2006, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1.

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 103 av 19.4.2002, s. 24. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/748/EF 
(TEU L 280 av 25.10.2005, s. 20).

3) Vedtak 2002/300/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegget til vedtak 2002/300/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. august 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	8.	august	2006

om	endring	av	vedtak	2002/300/EF	med	omsyn	til	dei	områda	som	er	utelatne	frå	lista	over	godkjende	
soner	med	omsyn	til	Bonamia ostreae	og/eller	Marteilia refringens(*)

[meldt under nummeret K(2006) 3518]

(2006/559/EF)

	2010/EØS/38/02
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VEDLEGG

«VEDLEGG

soner	som	er	godkjende	med	omsyn	til	éin	eller	fleire	av	blautdyrsjukdommane	bonamia ostreae	og	marteilia 
refringens

1.A.	 Soner	i	Irland	som	er	godkjende	med	omsyn	til	B. ostreae

– Heile kystlinja til Irland, bortsett frå dei følgjande sju områda:

– Cork Harbour,

– Galway Bay,

– Ballinakill Harbour,

– Clew Bay,

– Achill Sound,

– Loughmore, Blacksod Bay,

– Lough Foyle.

1.B.		 Soner	i	Irland	som	er	godkjende	med	omsyn	til	M. refringens

– Heile kystlinja til Irland.

2.A.		 Soner	i	Det	sameinte	kongeriket,	Kanaløyane	og	Isle	of	Man	som	er	godkjende	med	omsyn	til	B. Ostreae

– Heile kystlinja til Storbritannia, bortsett frå følgjande fire område:

– sørkysten av Cornwall, frå Lizard til Start Point,

– området rundt munningen av Solent, frå Portland Bill til Selsey Bill,

– området langs kysten i Essex, frå Shoeburyness til Landguard Point,

– området langs kysten i sørvest-Wales, frå Wooltack Point til St. Govan’s Head, medrekna Milford 
Haven og tidevassområda i austre og vestre Cleddau.

– Heile kystlinja til Nord-Irland, bortsett frå det følgjande området:

– Lough Foyle.

– Heile kystlinja til Guernsey og Herm.

– Sona til Jersey: sona omfattar tidevassområdet og området nærast kysten mellom merket for det 
gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey og ei tenkt linje som er trekt opp tre nautiske mil frå merket for 
det gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey. Sona ligg i bukta mellom Normandie og Bretagne, på sørsida 
av Den engelske kanalen.

– Heile kystlinja til Isle of Man.



15.7.2010 Nr. 38/27EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.B.		 Soner	i	Det	sameinte	kongeriket,	Kanaløyane	og	Isle	of	Man	som	er	godkjende	med	omsyn	til	M.	refringens

– Heile kystlinja til Storbritannia.

– Heile kystlinja til Nord-Irland.

– Heile kystlinja til Guernsey og Herm.

– Sona til Jersey: sona omfattar tidevassområdet og området nærast kysten mellom merket for det 
gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey og ei tenkt linje som er trekt opp tre nautiske mil frå merket for 
det gjennomsnittlege lågvatnet på øya Jersey. Sona ligg i bukta mellom Normandie og Bretagne, på sørsida 
av Den engelske kanalen.

– Heile kystlinja til Isle of Man.

3.	 Soner	i	Danmark	som	er	godkjende	med	omsyn	til	B. ostreae	og	M. refringens

– Limfjorden, frå Thyborøn i vest til Hals i aust.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 
1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 
veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 
fra tredjestater(1), særleg artikkel 10 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med kommisjonsvedtak 94/360/EF av 20. mai 
1994 om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med 
visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold 
til direktiv 90/675/EØF(2) skal grensekontrollstasjonane 
føre register over kontrollane med visse produkt som vert 
importerte til Fellesskapet.

2) Det integrerte datasystemet for veterinærstyresmaktene 
(TRACES) vart innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/
EF av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet 
og om endring av vedtak 92/486/EØF(3) med sikte på 
registrering av opplysningar om all import av dyr og 
animalske produkt frå tredjestatar og utferding ved 
grensekontrollstasjonane av felles veterinærdokument for 
import. Dei offentlege veterinærane og personalet deira 
pliktar ikkje lenger å føre andre register eller journalar 
over slik import. Vedtak 94/360/EF bør endrast for å 
unngå dobbeltarbeid med omsyn til registrering av visse 
opplysningar ved grensekontrollstasjonane.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 2.9.2006, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1.

(1) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. Direktivet endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 882/2004 (TEU L 165 av 30.4.2004, s. 1, retta ved 
TEU L 191 av 28.5.2004, s. 1).

(2) TEF L 158 av 25.6.1994, s. 41. Vedtaket sist endra ved vedtak 237/2002/EF 
(TEF L 80 av 23.3.2002, s. 40).

(3) TEU L 94 av 31.3.2004, s. 63. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/515/EF 
(TEU L 187 av 19.7.2005, s. 29).

3) Ved råds- og kommisjonsavgjerd 2002/309/EF, Euratom 
av 4. april 2002(4) om inngåing av sju avtaler med Det 
sveitsiske eidssambandet vert det mellom anna gjort ei 
avtale om handel med landbruksprodukt. I tillegg 10 
i vedlegg 11 til den nemnde avtala er det fastsett kor 
ofte visse animalske produkt skal kontrollerast ved 
grensekontrollstasjonane. Vedlegg II til vedtak 94/360/EF 
bør ajourførast slik at det vert vist til desse føresegnene.

4) Ved rådsbeslutning 2002/979/EF av 18. november 2002 
om undertegning og midlertidig anvendelse av visse 
bestemmelser i avtalen om opprettelse av en assosiering 
mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater 
på den ene side og Republikken Chile på den annen 
side(5) vert den nemnde assosieringsavtala godkjend. 
I føresegnene i assosieringsavtala er det fastsett kor 
ofte visse animalske produkt skal kontrollerast ved 
grensekontrollstasjonane. Vedlegg II til vedtak 94/360/EF 
bør ajourførast slik at det vert vist til desse føresegnene.

5) I kommisjonsvedtak 2001/812/EF av 21. november 
2001 om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for 
grensekontrollstasjonar som er ansvarlege for 
veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt 
frå tredjestatar(6) er det fastsett føresegner om drift av 
grensekontrollstasjonar i samsvar med direktiv 97/78/EF.

6) Samstundes må teksta til 2001/812/EF tilpassast på 
grunnlag av dei røynslene som er gjorde for å fremje 
handelen med visse animalske biprodukt, slik at 
produkt som høyrer inn under europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 
om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke 
er beregnet på konsum(7), kan handsamast på ein meir 
fleksibel måte.

(4) TEF L 114 av 30.4.2002, s. 1. 
(5) TEF L 352 av 30.12.2002, s. 1.
(6) TEF L 306 av 23.11.2001, s. 28.
(7) TEF L 273 av 10.10.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 208/2006 (TEU L 36 av 8.2.2006, s. 25).

KOMMISJONSVEDTAK

av	1.	september	2006

om	endring	av	vedtak	94/360/EF	og	2001/812/EF	med	omsyn	til	veterinærkontroll	av	produkt	frå	
tredjestatar(*)

[meldt under nummeret K(2006) 3868]

(2006/590/EF)

	2010/EØS/38/03
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7) Vareparti med visse små mengder av blod og blodprodukt 
av animalsk opphav som lett kan verte skjemde, som er 
meinte for teknisk bruk eller til bruk i lækjemiddel, og 
som vert frakta djupfryste eller nedkjølte i små, hermetisk 
lukka romfang ved romtemperatur, bør handsamast og 
kontrollerast ved grensekontrollstasjonar som har anlegg 
som er godkjende for handsaming berre av vareparti som 
har romtemperatur.

8) I dag krevst det at grensekontrollstasjonar som handsamar 
meir enn 500 vareparti per år, har utvida anlegg, men 
dette talet har ikkje grunnlag i risikovurderingar. Denne 
absolutte grensa bør bytast ut med eit meir eigna system 
der den rette styresmakta i den aktuelle medlemsstaten 
vurderer den risikoen som er knytt til handsaminga av 
ulike produktkategoriar ved det same anlegget i tilfelle 
der éin eller fleire av produktkategoriane berre i sjeldne 
tilfelle vert handsama og kontrollerte fysisk.

9) Volumgrensa på 500 vareparti per år bør likevel 
nyttast som ei rettleiande grense for tilfelle der ein 
grensekontrollstasjon må ha utvida anlegg, med mindre 
den rette styresmakta kan gjere ei objektiv vurdering når 
det gjeld dei typane produkt som skal handsamast på same 
staden, som syner at det truleg ikkje vil vere naudsynt å 
utvide anlegget på grunn av mogleg krysskontaminering 
eller helserisiko.

10) Risikovurderinga av og grunngjevinga for dei tiltaka som 
vert gjorde av den rette styresmakta ved den aktuelle 
grensekontrollstasjonen, skal meldast til Kommisjonen.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 94/360/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar:

a) Nr. 1 og 2 vert oppheva.

b) Nr. 3 skal lyde:

 «I samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 28 i 
direktiv 97/98/EF skal Kommisjonen, på anmodning fra 

en medlemsstat eller på eget initiativ, på nytt vurdere 
hyppigheten fastsatt i vedlegg I og II til dette vedtak, 
samtidig som det tas hensyn til kriteriene fastlagt i artikkel 
10 i direktiv 97/98/EF og til regionaliseringsprinsippet og 
andre av Fellesskapets veterinærprinsipper.»

2. Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegget til dette 
vedtaket.

3. Vedlegg III vert oppheva.

Artikkel 2

I vedtak 2001/812/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. I artikkel 3 skal nr. 4 lyde:

 «4.  Som eit unntak frå nr. 3 kan djupfryst sæd og 
djupfryste embryo, biprodukt eller blodprodukt av 
animalsk opphav som vert frakta for bruk til tekniske 
føremål, medrekna bruk i lækjemiddel, på det vilkåret at 
desse varepartia vert frakta ved romtemperatur i forsegla 
pakningar eller romfang med eiga temperaturregulering, 
kontrollerast ved grensekontrollstasjonar som er førde opp 
i lista og godkjende til berre å handsame innpakka produkt 
som vert frakta ved romtemperatur.»

2. I artikkel 4 skal nr. 5 lyde:

 «5.  Som eit unntak frå nr. 4 og på grunnlag av ei 
risikovurdering frå den rette styresmakta kan 
grensekontrollstasjonar som handsamar eit avgrensa 
omfang av vareparti av ein viss kategori, anten av produkt 
til konsum eller av produkt som ikkje er til konsum, 
nytte dei same anlegga til lossing, kontroll og lagring av 
alle dei produkta som stasjonen er godkjend for, på det 
vilkåret at varepartia vert handsama på ulike tidspunkt 
og at lokala om naudsynt vert reingjorde og desinfiserte 
på ein høveleg måte mellom handsaminga og kontrollen 
av to ulike vareparti. Eit slikt unntak skal meldast til 
Kommisjonen, saman med risikovurderinga som ligg til 
grunn for unntaket.»

3. I den innleiande setninga i del 4 i vedlegget vert ordlyden 
«Følgjande register skal òg liggje føre:» bytt ut med 
følgjande ordlyd:

 «Følgjande alternative opplysningar skal liggje føre i 
elektronisk form eller på papir dersom opplysningane ikkje er 
vortne registrerte i TRACES ved grensekontrollstasjonen:»
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Artikkel 3

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 1. september 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

LISTE	OVER	TREDJESTATER	OG	HYPPIGHETEN	AV	FYSISKE	KONTROLLER

1.	 New	Zealand

 For New Zealand, hyppighetene fastsatt i rådsbeslutning 97/132 /EF av 17. desember 1996 om inngåelse av en 
avtale i form av brevveksling om midlertidig anvendelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og New 
Zealand om helsetiltak i handelen med levende dyr og animalske produkter(1).

2.	 Canada

 For Canada, hyppighetene fastsatt i vedlegg VIII til avtalen godkjent ved rådsbeslutning 1999/201/EF av 
14. desember 1998 om inngåelse av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Canadas regjering om helsetiltak 
for å beskytte dyre- og folkehelsen i forbindelse med handel med levende dyr  og produkter av animalsk 
opprinnelse(2).

3.	 Chile

 For Chile, hyppighetene fastsatt i avtalen om helse- og plantehelsetiltak som skal anvendes på handel med 
dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter og andre varer samt dyrevelferd, fastsatt i vedlegg IV 
til assosieringsavtalen godkjent ved rådsbeslutning 2002/979/EF av 18. november 2002 om undertegning og 
midlertidig anvendelse av visse bestemmelser i avtalen om opprettelse av en assosiering mellom Det europeiske 
fellesskap og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den annen side(3).

4.	 Sveits

 For Sveits, hyppighetene fastsatt i tillegg 10 til vedlegg 11 om dyrehelse og avlsspørsmål som skal anvendes på 
handel med levende dyr og animalske produkter, til avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 
edsforbund om handel med landbruksprodukter godkjent ved råds- og kommisjonsbeslutning 2002/309/EF, 
Euratom av 4. april 2002 om avtalen om vitenskapelig og teknologisk samarbeid om inngåelse av sju avtaler med 
Det sveitsiske edsforbund(4).

(1) EFT L 57 av 26.2.1997, s. 4. Vedtaket sist endret ved vedtak 1999/837/EF (EFT L 332 av 23.12.1999, s. 1).
(2) EFT L 71 av 18.3.1999, s. 1.
(3) EFT L 352 av 30.12.2002, s. 3.
(4) EFT L 114 av 30.4.2002, s. 1.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 5 og 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I kommisjonsvedtak 2002/308/EF(2) er det med omsyn 
til visse fiskesjukdommar fastsett lister over godkjende 
soner og godkjende fiskeoppdrettsanlegg i soner som 
ikkje er godkjende.

2) Danmark, Tyskland og Italia har lagt fram grunnane 
for at visse oppdrettsanlegg på territoriet deira med 
omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) og 
infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) skal få status 
som godkjende oppdrettsanlegg i soner som ikkje er 
godkjende. Den framlagde dokumentasjonen syner at 
desse oppdrettsanlegga stettar krava i artikkel 6 i direktiv 
91/67/EØF. Dei kan difor få status som godkjende 
oppdrettsanlegg i ei sone som ikkje er godkjend, og bør 
førast opp i lista over godkjende oppdrettsanlegg.

3) Italia og Det sameinte kongeriket har meldt frå om 
påvising av VHS i soner som før var rekna som frie frå 
denne sjukdommen. Sonene er likevel framleis frie for 
IHN. Desse sonene bør difor ikkje lenger stå oppførde i 
vedtak 2002/308/EF som frie for VHS.

4) Tyskland og Italia har meldt frå om påvising av høvesvis 
VHS og IHN ved oppdrettsanlegg som før var rekna som 
frie frå desse sjukdommane. Desse oppdrettsanlegga bør 
difor ikkje lenger stå oppførde i vedtak 2002/308/EF som 
frie for den aktuelle sjukdommen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 276 av 7.10.2006, s. 80, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1.

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEF L 106 av 23.4.2002, s. 28. Vedtaket sist endra ved vedtak 2006/214/EF 
(TEU L 80 av 17.3.2006, s. 46).

5) Tyskland har meldt frå om at eitt oppdrettsanlegg i 
Schleswig-Holstein har stoppa verksemda si. Dette 
oppdrettsanlegget bør difor ikkje lenger stå oppført i 
vedlegg II til vedtak 2002/308/EF.

6) Ved kommisjonsvedtak 2003/634/EF(3) vert dei 
programma som medlemsstatane har lagt fram for å få 
status som godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg 
med omsyn til VHS og IHN, godkjende og førde opp i ei 
liste.

7) Kypros og Italia har meldt frå om at visse program 
som er godkjende ved vedtak 2003/634/EF, er avslutta. 
Dokumentasjonen som Kypros har lagt fram, syner at alle 
fastlandssonene på det kypriotiske territoriet kan få status 
som godkjend sone, og dei bør difor førast opp i lista 
over godkjende soner. Dokumentasjonen som Italia har 
lagt fram, syner at eitt oppdrettsanlegg på det italienske 
territoriet kan få status som godkjent oppdrettsanlegg i ei 
sone som ikkje er godkjend, og det bør difor førast opp i 
lista over godkjende oppdrettsanlegg i soner som ikkje er 
godkjende.

8) Vedtak 2002/308/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2002/308/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I vert bytt ut med teksta i vedlegg I til dette 
vedtaket.

2. Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegg II til dette 
vedtaket.

(3) TEU L 220 av 3.9.2003, s. 8. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/770/EF 
(TEU L 291 av 5.11.2005, s. 33).

KOMMISJONSVEDTAK

av	6.	oktober	2006

om	endring	av	vedlegg	I	og	II	 til	vedtak	2002/308/EF	om	utarbeiding	av	 lister	over	godkjende	soner	
og	 godkjende	 oppdrettsanlegg	 med	 omsyn	 til	 hemoragisk	 virusseptikemi	 (VHS)	 eller	 infeksiøs	

hematopoietisk	nekrose	(IHN)	eller	begge	desse	fiskesjukdommane(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4362]

(2006/674/EF)

	2010/EØS/38/04
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Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 6. oktober 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

Soner	som	er	godkjende	med	omsyn	til	fiskesjukdommane	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS)	og	infeksiøs	
hematopoietisk	nekrose	(IHN)

1.A.	 ZONES	IN	DENMARK	APPROVED	WITH	REGARD	TO	VHS

Nedbørfelta og dei tilhøyrande kystområda ved:

– Hansted Å

– Hovmølle Å

– Grenå

– Treå

– Alling Å

– Kastbjerg

– Villestrup Å

– Korup Å

– Sæby Å

– Elling Å

– Uggerby Å

– Lindenborg Å

– Øster Å

– Hasseris Å

– Binderup Å

– Vidkær Å

– Dybvad Å

– Bjørnsholm Å

– Trend Å

– Lerkenfeld Å

– Vester Å

– Lønnerup med tilløb

– Slette Å

– Bredkær Bæk

– Vandløb til Kilen

– Resenkær Å

– Klostermølle Å

– Hvidbjerg Å

– Knidals Å

– Spang Å

– Simested Å

– Skals Å

– Jordbro Å

– Fåremølle Å

– Flynder Å

– Damhus Å

– Karup Å

– Gudenåen

– Halkær Å

– Storåen

– Århus Å

– Bygholm Å

– Grejs Å

– Ørum Å

1.B.		 SONER	I	DANMARK	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

– Alle fastlands- og kystområda i Danmark.

2.A.		 SONER	I	TYSKLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

2.A.1.	 BADEN-WÜRTTEMBERG

– Nedbørfeltet til Isenburger Tal, frå kjelda til vassutlaupet ved oppdrettsanlegget Falkenstein.

– Nedbørfeltet til Eyach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til den første demninga nedstraums nær 
byen Haigerloch.
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– Nedbørfeltet til Lauchert og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til demninga ved turbinen nær byen 
Sigmaringendorf.

– Nedbørfeltet til Grosse Lauter og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til demninga ved fossen nær 
Lauterach.

– Nedbørfeltet til Wolfegger Ach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til demninga ved fossen nær 
Baienfurth.

– Nedbørfeltet ENZ, som omfattar Grosse Enz, Kleine Enz og Eyach, frå kjeldene deira fram til demninga 
i sentrum av Neuenbürg.

– Nedbørfeltet Erms, frå kjelda fram til dammen 200 meter nedanfor oppdrettsanlegget Strobel, Anlage 
Seeburg.

– Nedbørfeltet til Obere Nagold, frå kjelda fram til demninga nær Neumühle.

2.B.		 SONER	I	TYSKLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

2.B.1.		 BADEN-WÜRTTEMBERG

– Nedbørfeltet til Andelsbach og sideelvane hennar, frå kjeldene fram til demninga ved turbinen nær byen 
Krauchenwies.

3.	 SONER	I	SPANIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

3.1.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	ASTURIA

Fastlandssoner

– Alle nedbørfelt i Asturia.

Kystsoner

– Heile kysten av Asturia.

3.2.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	GALICIA

Fastlandssoner

– Nedbørfelta i Galicia:

– medrekna nedbørfelta til elva Eo, elva Sil frå kjelda i provinsen Léon, elva Miño frå kjelda fram til 
demninga Frieira, og elva Limia frå kjelda fram til demninga Das Conchas,

– ikkje medrekna nedbørfeltet til elva Tamega.

Kystsoner

– Kystområdet i Galicia, frå munningen av elva Eo (Isla Pancha) fram til Punta Picos (munningen av elva 
Miño).

3.3.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	ARAGON

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

– Elva Isuela, frå kjelda fram til demninga Arguis.

– Elva Flúmen, frå kjelda fram til demninga Santa María de Belsue.

– Elva Guatizalema, frå kjelda fram til demninga Vadiello.
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– Elva Cinca, frå kjelda fram til demninga Grado.

– Elva Esera, frå kjelda fram til demninga Barasona.

– Elva Noguera-Ribagorzana, frå kjelda fram til demninga Santa Ana.

– Elva Matarraña, frå kjelda fram til demninga Aguas de Pena.

– Elva Pena, frå kjelda fram til demninga Pena.

– Elva Guadalaviar-Turia, frå kjelda fram til demninga Generalísimo i provinsen Valencia.

– Elva Mijares, frå kjelda fram til demninga Arenós i provinsen Castellón.

Dei andre vassdraga i provinsen Aragón vert rekna som ei buffersone.

3.4.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	NAVARRA

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

– Elva Bidasoa, frå kjelda fram til munningen.

– Elva Leizarán, frå kjelda fram til demninga Leizarán (Muga).

Dei andre vassdraga i provinsen Navarra vert rekna som ei buffersone.

3.5.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	CASTILLA	Y	LEÓN

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

– Elva Duero, frå kjelda fram til demninga Aldeávila.

– Elva Sil.

– Elva Tiétar, frå kjelda fram til demninga Rosarito.

– Elva Alberche, frå kjelda fram til demninga Burguillo.

Dei andre vassdraga i den autonome provinsen Castilla y León vert rekna som ei buffersone.

3.6.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	CANTABRIA

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjelda fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

– Nedbørfeltet til følgjande elvar frå kjelda fram til havet:

– Elva Deva.

– Elva Nansa.
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– Elva Saja-Besaya.

– Elva Pas-Pisueña.

– Elva Asón.

– Elva Agüera.

Nedbørfeltet til elvane Gandarillas, Escudo og Miera y Campiazo vert rekna som ei buffersone.

Kystsoner

– Heile kysten av Cantabria, frå munningen av elva Deva fram til Ontón-bukta.

3.7.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	LA	RIOJA

Fastlandssoner

Nedbørfeltet til elva Ebro, frå kjeldene fram til demninga Mequinenza i provinsen Aragón.

3.8.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	CASTILLA-LA-MANCHA

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Río Tajo, frå kjeldene fram til demninga Estremera.

– Nedbørfeltet til elva Río Tajuña, frå kjeldene fram til demninga La Tajera.

– Nedbørfeltet til elva Río Júcar, frå kjeldene fram til demninga La Toba.

– Nedbørfeltet til elva Río Cabriel, frå kjeldene fram til demninga Bujioso.

4.A.		 SONER	I	FRANKRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

4.A.1.		 ADOUR-GARONNE

Nedbørfelt

– Charente-bassenget.

– Seudre-bassenget.

– Bassenga til elvane ved munningen av Gironde i departementet Charente-Maritime.

– Nedbørfelta til Nive og Nivelles (departementet Pyrénées-Atlantiques).

– Forges-bassenget (departementet Landes).

– Nedbørfeltet til Dronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Églisottes i Monfourat.

– Nedbørfeltet til Beauronne (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga Faye.

– Nedbørfeltet til Valouse (departementet Dordogne), frå kjelda fram til demninga l’Étang des Roches-
Noires.

– Nedbørfeltet til Paillasse (departementet Gironde), frå kjelda fram til demninga Grand-Forge.
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– Nedbørfeltet til Ciron (departementa Lot-et-Garonne og Gironde), frå kjelda fram til demninga Moulin-
de-Castaing.

– Nedbørfeltet til Petite Leyre (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pont-de-l’Espine i 
Argelouse.

– Nedbørfeltet til Pave (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Pave.

– Nedbørfeltet til Escource (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Moulin-de-Barbe.

– Nedbørfeltet til Geloux (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga D38 i Saint-Martin-d’Oney.

– Nedbørfeltet til Estrigon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Campet-et-Lamolère.

– Nedbørfeltet til Estampon (departementet Landes), frå kjelda fram til demninga Ancienne Minoterie i 
Roquefort.

– Nedbørfeltet til Gélise (departementa Landes og Lot-et-Garonne), frå kjelda fram til demninga nedanfor 
staden der Gélise og Osse møtest.

– Nedbørfeltet til Magescq (departementet Landes), frå kjelda fram til munningen.

– Nedbørfeltet til Luys (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Moulin-d’Oro.

– Nedbørfeltet til Neez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Jurançon.

– Nedbørfeltet til Beez (departementet Pyrénées-Atlantiques), frå kjelda fram til demninga Nay.

– Nedbørfeltet til Gave-de-Cauterets (departementet Hautes-Pyrénées), frå kjelda fram til demninga 
Calypso ved kraftverket i Soulom.

Kystområde

– Heile atlanterhavskysten mellom nordgrensa for kysten i departementet Vendée og sørgrensa for kysten i 
departementet Charente-Maritime.

4.A.2.		 LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

– Alle nedbørfelta i regionen Bretagne, bortsett frå følgjande nedbørfelt:

– Vilaine,

– den nedre delen av nedbørfeltet til Élorn.

– Bassenget Sèvre-Niortaise.

– Lay-bassenget.

– Følgjande nedbørfelt i Vienne-bassenget:

– nedbørfeltet til elva Vienne, frå kjelda fram til demninga Châtellerault i departementet Vienne,

– nedbørfeltet til elva Gartempe, frå kjelda fram til demninga Saint-Pierre-de-Maillé i departementet 
Vienne,
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– nedbørfeltet til elva Creuse, frå kjelda fram til demninga Bénavent i departementet Indre,

– nedbørfeltet til elva Suin, frå kjelda fram til demninga Douadic i departementet Indre,

– nedbørfeltet til elva Claise, frå kjelda fram til demninga Bossay-sur-Claise i departementet Indre-et-Loire,

– nedbørfeltet til elvane Velleches og Trois Moulins, frå kjelda fram til demninga Trois Moulins i 
departementet Vienne,

– bassenga til elvane ved atlanterhavskysten i departementet Vendée.

Kystområde

– Heile kysten av Bretagne, bortsett frå følgjande delar:

– reden ved Brest,

– bukta ved Camaret,

– kystsona mellom Trévignon odde og munningen av elva Laïta,

– kystsona mellom munningen av elva Tohon og departementsgrensa.

4.A.3.		 SEINE-NORMANDIE

Fastlandssoner

– Sélune-bassenget.

4.A.4.		 REGIONEN	AQUITAINE

Nedbørfelt

– Nedbørfeltet til elva Vignac, frå kjelda fram til demninga Forge.

– Nedbørfeltet til elva Gouaneyre, frå kjelda fram til demninga Maillières.

– Nedbørfeltet til elva Susselgue, frå kjelda fram til demninga Susselgue.

– Nedbørfeltet til elva Luzou, frå kjelda fram til demninga ved fiskeoppdrettsanlegget Laluque.

– Nedbørfeltet til elva Gouadas, frå kjelda fram til demninga ved «l’Étang de la Glacière à Saint Vincent de 
Paul».

– Nedbørfeltet til elva Bayse, frå kjeldene fram til demninga ved «Moulin de Lartia et de Manobre».
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– Nedbørfeltet til elva Rancez, frå kjelda fram til demninga ved Rancez.

– Nedbørfeltet til elva Eyre, frå kjeldene fram til munningen av Arcachon.

– Nedbørfeltet til elva L’Onesse , frå kjeldene fram til munningen av Courant de Contis.

4.A.5.		 MIDI-PYRÉNÉES

Nedbørfelt

– Nedbørfeltet til elva Cernon, frå kjelda fram til demninga ved Saint George de Luzençon.

– Nedbørfeltet til elva Dourdou, frå kjeldene til elvane Dourdou og Grauzon fram til demninga ved Vabres-
l’Abbaye.

4.A.6.		 L’AIN

– Fastlandssona «des étangs de la Dombes».

4.A.7.		 ARTOIS-PICARDIE

– Fastlandssona til nedbørfeltet til elva La Selle, frå kjelda til elva La Poix fram til staden der denne elva 
møter elva Les Evoissons.

4.A.8.		 AUVERGNE

– Fastlandssona Couze Pavin, frå kjelden fram til demninga ved Besse-en-Chandesse.

4.B.		 SONER	I	FRANKRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

4.B.1.		 LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

– Den delen av Loire-bassenget som utgjer den øvre delen av nedbørfeltet til Huisne, frå kjelda for 
vassdraga fram til demninga Ferté-Bernard.

4.C.		 SONER	I	FRANKRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

4.C.1.		 LOIRE-BRETAGNE

Fastlandssoner

– Følgjande nedbørfelt i Vienne-bassenget:

– nedbørfeltet til Anglin, frå kjelda fram til demningane:

– (EDF) Châtellerault ved elva Vienne i departementet Vienne,

– Saint Pierre de Maillé ved elva Gartempe, i departementet Vienne,

– Bénavent ved elva Creuse i departementet Indre,

– Douadic ved elva Suin i departementet Indre,

– Bossay-sur-Claise ved elva Claise i departementet Indre-et-Loire.
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5.A.		 SONER	I	IRLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

– Alle fastlands-og kystområde i Irland, bortsett frå øya Cape Clear.

5.B.		 SONER	I	IRLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

– Alle fastlands- og kystområda i Irland.

6.A.		 SONER	I	ITALIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

6.A.1.		 REGIONEN	TRENTINO	ALTO	ADIGE	I	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO

Fastlandssoner

– Zona Val di Fiemme, Fassa e Cenbra: nedbørfeltet til elva Avisio, frå kjelda fram til demninga Serra San 
Giorgio i kommunen Giovo.

– Zona Valle della Sorna: nedbørfeltet til elva Sorna, frå kjelda fram til den kunstige demninga som 
vasskraftverket i kommunen Chizzola (Ala) utgjer, før ho renn ut i elva Adige.

– Zona Rio Manes: sona der Rio Manes samlar vatn ned til demninga som ligg 200 meter nedanfor 
driftseininga Troticoltura Giovanelli i kommunen La Zinquantina.

– Zona Val di Ledro: nedbørfelta til elvane Massangla og Ponale, frå kjeldene fram til demninga som 
vasskraftverket ved Centrale i kommunen Molina di Ledro, utgjer.

– Zona Valsugana: nedbørfeltet til elva Brenta, frå kjeldene fram til demninga Marzotto ved Mantincellin i 
kommunen Grigno.

– Zona Val del Fersina: nedbørfeltet til elva Fersina, frå kjeldene fram til demninga Ponte Alto.

6.A.2.		 REGIONEN	LOMBARDIA	I	PROVINSEN	BRESCIA

Fastlandssoner

– Zona Ogliolo: nedbørfeltet frå kjelda til elva Ogliolo fram til demninga som ligg nedanfor 
fiskeoppdrettsanlegget Adamello, der elvane Ogliolo og Oglio møtest,

– Zona Fiume Caffaro: nedbørfeltet frå kjelda til elva Cafarro fram til demninga som ligg 1 km nedanfor 
oppdrettsanlegget.

– Zona Val Brembana: nedbørfeltet til elva Brembo, frå kjeldene fram til demninga i kommunen Ponte S. 
Pietro.

6.A.3.		 REGIONEN	UMBRIA

Fastlandssoner

– Fosso di Terrìa: nedbørfeltet til elva Terrìa, frå kjeldene fram til demninga som ligg nedanfor 
fiskeoppdrettsanlegget Ditta Mountain Fish, der elvene Terrìa og Nera møtest.

6.A.4.		 REGIONEN	VENETO

Fastlandssoner

– Zona Belluno: nedbørfeltet til provinsen Belluno, frå kjelda til elva Ardo fram til demningane (før staden 
der elva Ardo renn ut i elva Piave) nedanfor oppdrettsanlegget Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli 
di Bolzano Bellunese, Belluno.

– Bacino del torrente Tegorzo: nedbørfeltet til elva Tegorzo, frå kjeldene fram til demninga ved brua over 
elva Tegorzo i landsbyen Faveri.
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6.A.5.		 REGIONEN	TOSCANA

Fastlandssoner

– Valle del Fiume Serchio: nedbørfeltet til elva Serchio, frå kjeldene fram til demninga Piaggione.

– Bacino del torrente Lucido: nedbørfeltet til elva Lucido, frå kjeldene fram til demninga ved Ponte del 
Bertoli,

– Bacino del torrente Osca: nedbørfeltet til elva Osca, frå kjeldene fram til demninga nedanfor 
oppdrettsanlegget «Il Giardino».

– Bacino del fiume Staggia: nedbørfeltet til elva Staggia, frå kjeldene fram til demninga Calcinaia.

6.A.6.		 REGIONEN	PIEMONTE

Fastlandssoner

– Sorgenti della Gerbola: nedbørfeltet til elva Grana, frå kjeldene til «Cavo C» og «Canale del Molino della 
Gerbala» fram til demninga nedanfor oppdrettsanlegget «Azienda Agricola Canali Cavour S.S.».

– Bacino del Besante: nedbørfeltet til elva Besante, frå kjeldene fram til demninga 500 meter nedanfor 
oppdrettsanlegget «Pastorino Giovanni».

– Valle di Duggia: elva Duggia, frå kjeldene fram til demninga 100 meter ovanfor brua der vegen mellom 
Varallo og Locarno kryssar elva.

– Zona del Rio Vardigoia: elva Valdigoja, frå kjeldene fram til staden der ho renn ut i elva Duggia, ovanfor 
demninga i den godkjende sona «Valle di Duggia».

– Zona Sorgente dei Paschi: nedbørfeltet til elva Pesio, frå kjeldene fram til den kunstige demninga nedanfor 
oppdrettsanlegget «Azienda dei Paschi».

– Zona Stura Valgrande: nedbørfeltet til elva Stura Valgrande, frå kjeldene fram til demninga nedanfor 
fiskeoppdrettsanlegget «Troticoltura delle Sorgenti».

– Valle Elvo: nedbørfeltet til elva Elvo, frå kjeldene fram til demninga «Tintoria Europa» i kommunen 
Occhieppo Inferiore.

– Valle Strona: nedbørsfeltet til elva Strona, frå kjeldene i kommunen Camandona fram til demninga nær 
Vallemosso i Rovella.

– Valle Cervo: nedbørområdet til elva Cervo, frå kjeldene i kommunen Sagliano Micca fram til demninga 
nær brua over veg SS 142 i kommunen Biella.

– Zona Lanca del Boschetto: elva Toce, frå kjeldene på området til oppdrettsanlegget Mittage Feerico fram 
til demninga nedanfor oppdrettsanlegget Moretti Renzo.
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6.A.7.		 REGIONEN	EMILIA	ROMAGNA

Fastlandssoner

– Bacino Fontanacce-Valdarno: nedbørfeltet til elvane Fontanacce og Valdarno, frå kjeldene deira fram til 
demninga 100 meter nedanfor oppdrettsanlegget «S.V.A. s.r.l. fish farm».

6.A.8.		 REGIONEN	LIGURIA

Fastlandssoner

– Nedbørfeltet til elva Penna, frå kjeldene fram til demninga der elvane Penna og Borzone møtest.

6.B.		 SONER	I	ITALIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

6.B.1.		 REGIONEN	TRENTINO	ALTO	ADIGE	I	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO

Fastlandssoner

– Zona Valle dei Laghi: nedbørfeltet til innsjøane San Massenza, Toblino og Cavedine fram til demninga 
nedstraums i den sørlege delen av innsjøen Cavedine ved vasskraftverket som ligg i kommunen Torbole.

6.C.		 SONER	I	ITALIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

6.C.1.		 REGIONEN	UMBRIA	I	PROVINSEN	PERUGIA

– Zona Lago Trasimeno: innsjøen Trasimeno.

6.C.2.		 REGIONEN	TRENTINO	ALTO	ADIGE	I	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO

– Zona Val Rendena: nedbørfeltet frå kjelda til elva Sarca fram til demninga Oltresarca i kommunen Villa 
Rendena.

6.C.3.		 REGIONEN	TRENTINO	ALTO	ADIGE	I	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO

– Zona Torrente Adanà: nedbørfeltet til elva Adanà, frå kjelda fram til demningane nedanfor driftseininga 
Armani Cornelio-Lardaro.

7.A.		 SONER	I	SVERIGE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

– Alle fastlands- og kystområda i Sverige:

– bortsett frå området på vestkysten innanfor ein halvsirkel med ein radius på 20 kilometer rundt 
fiskeoppdrettsanlegget på øya Björkö, i tillegg til munningen og nedbørsfeltet til elvane Göta og Säve 
opp til det første vandringshinderet (ved høvesvis Trollhättan og munningen ut i innsjøen Aspen).

7.B.		 SONER	I	SVERIGE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

– Alle fastlands- og kystområda i Sverige:

8.A.		 SONER	 I	 DET	 SAMEINTE	 KONGERIKET,	 KANALØYANE	 OG	 ISLE	 OF	 MAN	 SOM	 ER	
GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

– Alle fastlands- og kystområda i Storbritannia, bortsett frå:

– nedbørfeltet til elva Ouse, frå kjeldene fram til den normale tidevassgrensa ved Naburn Lock og Weir,

– ei buffersone som omfattar munninga av Humber, frå dei normale tidevassgrensene ved Barmby 
Barrage, Naburn Lock og Weir, jarnbanebrua ved Ulleskelf, Chapel Haddlesey Weir og Long Sandall 
Lock til ei linje rett nordover frå moloen ved Whitgift,
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– alle fastlands- og kystområda i Nord-Irland,

– alle fastlands- og kystområda på Guernsey,

– alle fastlands- og kystområda på Isle of Man.

8.B.		 SONER	 I	 DET	 SAMEINTE	 KONGERIKET,	 KANALØYANE	 OG	 ISLE	 OF	 MAN	 SOM	 ER	
GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

– Alle fastlands- og kystområda i Storbritannia.

– Alle fastlands- og kystområda i Nord-Irland.

– Alle fastlands- og kystområda på Guernsey.

– Alle fastlands- og kystområda på Isle of Man.

9.A.		 SONER	I	FINLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

– Alle fastlandsområda på territoriet til staten.

9.B.		 SONER	I	FINLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

– Alle fastlands- og kystområda på territoriet til staten.

10.	 SONER	I	KYPROS	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

– Alle fastlandsområda på territoriet til staten.»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

FISKEOPPDRETTSANLEGG	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	FISKESJUKDOMMANE	
HEMORAGISK	VIRUSSEPTIKEMI	(VHS)	ELLER	INFEKSIØS	HEMATOPOIETISK	NEKROSE	(IHN)

1.	 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	BELGIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

1. La Fontaine aux truites B-6769 Gérouville

2.	 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	DANMARK	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	
IHN

1. Vork Dambrug DK-6040 Egtved

2. Egebæk Dambrug DK-6880 Tarm

3. Bækkelund Dambrug DK-6950 Ringkøbing

4. Borups Geddeoprdræt DK-6950 Ringkøbing

5. Bornholms Lakseklækkeri DK-3730 Nexø

6. Langes Dambrug DK-6940 Lem St.

7. Brænderigårdens Dambrug DK-6971 Spjald

8. Siglund Fiskeopdræt DK-4780 Stege

9. Ravning Fiskeri DK-7182 Bredsten

10. Ravnkær Dambrug DK-7182 Bredsten

11. Hulsig Dambrug DK-7183 Randbøl

12. Ligård Fiskeri DK-7183 Randbøl

13. Grønbjerglund Dambrug DK-7183 Randbøl

14. Danish Aquaculture DK-6040 Egtved

15. Abild Dambrug DK-6920 Videbæk

16. Tvilho Fiskeri DK-6800 Varde

3.A.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	TYSKLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	
IHN

3.A.1.	 NIEDERSACHSEN

1. Jochen Moeller Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2. Versuchsgut Relliehausen der Universität 
Göttingen

(berre klekkjeriet) 
D-37586 Dassel

3. Dr. R. Rosengarten Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte

4. Klaus Kröger Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme

5. Ingeborg Riggert-Schlumbohm Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega

6. Volker Buchtmann Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt
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7. Sven Kramer Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen

8. Hans-Peter Klusak Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle

9. F. Feuerhake Forellenzuch Rheden
D-31039 Rheden

10. Horst Pöpke Fischzucht Pöpke
Hauptstraße 14
D-21745 Hemmoor

3.A.2.		 THÜRINGEN

1. Firma Tautenhahn D-98646 Trostadt

2. Fischzucht Salza GmbH D-99734 Nordhausen-Salza

3. Fischzucht Kindelbrück GmbH D-99638 Kindelbrück

4. Reinhardt Strecker Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

3.A.3.		 BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Walter Dietmayer Forellenzucht Walter Dietmayer
Hettingen
D-72501 Gammertingen

2. Heiner Feldmann Bergatreute
D-88630 Pfullendorf

3. Oliver Fricke Anlage Wuchzenhofen
Boschenmühle 13 1/2

D-87764 Mariasteinbach-Legau

4. Peter Schmaus Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz

5. Josef Schnetz Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell

6. Falko Steinhart Quellwasseranlage Steinhart
Hettingen
D-72513 Hettingen

7. Hugo Strobel Quellwasseranlage Otterswang
Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach

8. Reinhard Lenz Forsthaus
Gaimühle
D-64759 Sensbachtal
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9. Stephan Hofer Sulzbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

10. Stephan Hofer Oberer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

11. Stephan Hofer Unterer Lautenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

12. Stephan Hofer Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf

13. Stephan Schuppert Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf

14. Anton Jung Brunnentobel
D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

15. Peter Störk Wagenhausen
D-88348 Saulgau

16. Erwin Steinhart Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St.

17. Joachim Schindler Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

18. Georg Sohnius Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen

19. Claus Lehr Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

20. Hugo Hager Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler

21. Hugo Hager Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler

22. Gumpper und Stoll GmbH Forellenhof Rössle
Honau
D-72805 Liechtenstein

23. Hans Schmutz Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und 
Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach

24. Wilhelm Drafehn Obersimonswald
D-77960 Seelbach

25. Wilhelm Drafehn Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach

26. Franz Schwarz Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach

27. Meinrad Nuber Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen

28. Walter Dietmayer Höhmühle
D-88353 Kißleg

29. Fischbrutanstalt des Landes Baden-Würtemberg Anlage Osterhofen
Argenweg 50
D-88085 Langenargen

30. Kreissportfischereiverein Biberach Warthausen
D-88400 Biberach

31. Hans Schmutz Gossenzugen
D-89155 Erbach
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32. Reinhard Rösch Haigerach
D-77723 Gengenbach

33. Rainer Tress Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen

34. Andreas Tröndle Tiefenstein
D-79774 Albbruck

35. Andreas Tröndle Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen

36. Stephan Hofer Schenkenbach
D-78727 Aisteig/Oberndorf

37. Heiner Feldmann Bainders
D-88630 Pfullendorf

38. Andreas Zordel Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg

39. Thomas Fischböck Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen

40. Reinhold Bihler Anlage Einöde
Dorfstrasse 22
D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

41. Josef Dürr Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim

42. Andreas Zordel Anlage Berneck
D-72297 Seewald

43. Fischzucht Anton Jung Anlage Rohrsee
D-88353 Kiβlegg

44. Staatliches Forstamt Ravensburg Anlage Karsee
D-88239 Wangen i.A.

45. Simon Phillipson Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg

46. Hans Klaiber Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle

47. Josef Hönig Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

48. Werner Baur Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute

49. Gerhard Weihmann Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg

50. Hubert Belser GBR Dettingen
D-72401 Haigerloch-Gruol

51. Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen Altdorfer Wald
D-88214 Ravensburg

52. Anton Jung Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und 
Häcklerweiher
D-88353 Kiβlegg

53. Hildegart Litke Holzweiher
D-88480 Achstetten

54. Werner Wägele Ellerazhofer Weiher
D-88319 Aitrach
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55. Ernst Graf Hatzenweiler
Osterbergstr. 8
D-88239 Wangen-Hatzenweiler

56. Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg Anlage Obereisenbach
Argenweg 50
D-88085 Langenargen

57. Forellenzucht Kunzmann Heinz Kunzmann
Unterer Steinweg 64
D-75438 Knittlingen

58. Meinrad Nuber Ochsenhausen
Obere Wiesen 1
D-88416 Ochsenhausen

59. Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V. Kentheim
Lange Steige 34
D-75365 Calw

60. Bernd und Volker Fähnrich Neumühle
D-88260 Ratzenried-Argenbühl

61. Klaiber «An der Tierwiese» Hans Klaiber
Rathausweg 7
D-75377 Enzklösterle

62. Parey Bittigkoffer — Unterreichenbach Klaus Parey
Mörikeweg 17
D-75331 Engelsbran 2

63. Farm Sauter
Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter
D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

64. Krattenmacher
Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-8339 Bad Waldsee

65. Fähnrich
Anlage Argenmühle
D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich
Von Rütistrasse
D-8339 Bad Waldsee

66. Gumpper und Stoll
Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co. KG
Heerstr. 20
D-72805 Lichtenstein-Honau

67. Durach
Anlage Altann

Antonie Durach
Panoramastr. 23
D-88346 Wolfegg-Altann

68. Städler
Anlage Raunsmühle

Paul Städler
Raunsmühle
D-88499 Riedlingen-Pfummern

69. König
Anlage Erisdorf

Sigfried König
Helfenstr. 2/1
D-88499 Riedlingen-Neufra

70. Forellenzucht Drafehn
Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn
Schuttertalsstrasse 1
D-77960 Seelbach-Wittelbach

71. Wirth
Anlage Dengelshofen

Günther Wirth
D-88316 Isny-Dengelshofen 219

72. Krämer, Bad Teinach Sascha Krämer
Poststr. 11
D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

73. Muffler
Anlage Eigeltingen

Emil Muffler
Brielholzer Hof
D-78253 Eigeltingen
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74. Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth Karl Uhl Fischzucht
D-91614 Mönchsroth

75. Krattenmacher
Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen Gasthaus
D-8339 Bad Waldsee

76. Bruthaus Fischzucht Anselm-Schneider Dagmar Anselm-Schneider
Grabenköpfel 1
D-77743 Neuried

77. Matthias Grassmann Fischzucht Grassmann
D-75203 Königsbach-Stein

78. Forellenzucht Hurrle Karl Hurrle
Russelstr. 45
D-76571 Gaggenau-Hörden

3.A.4.		 NORDRHEIN-WESTFALEN

1. Wolfgang Lindhorst-Emme Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2. Wolfgang Lindhorst-Emme Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3. Hugo Rameil und Söhne Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4. Peter Horres Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter

5. Wolfgang Middendorf Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld

6. Michael und Guido Kamp Lambacher Forellenzucht und Räucherei
Lambachtalstr 58
D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

7. Thomas Rameil Brutanlage Am Gensenberg
Saalhauser Str. 8
D-57368 Lennestadt

8. Ignaz Brands Forellenzucht Brands
Völmeder Str. 110
D-59590 Geseke

3.A.5.		 BAYERN

1. Werner Ruf Fischzucht Wildbad
86925 Fuchstal-Leeder

2. Rogg Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

3. Fischzucht Graf
Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

4. Fischzucht Graf
Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

5. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

6. Anlage Am Grossen Dürrmaul
D-95671 Bärnau

Andreas Rösch
Am grossen Dürrmaul 2
D-95671 Bärnau
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7. Andreas Hofer
Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer
Vils 6
D-8419 Velden

8. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Engihausen I

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

9. Fischzucht Graf
Anlage D-87743 Engihausen II

Fischzucht Graf GbR
Engishausen 64
D-87743 Egg an der Günz

10. Fischzucht Grünmühl
Anlage D-94379

Thomas Flohr
Grünmühl 3
D-94379 Sankt Englmar

3.A.6.		 SACHSEN

1. Anglerverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V. Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau

2. H. und G. Ermisch GbR Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf

3. Teichwirtschaft Weissig Helga Bräuer
Am Teichhaus 1
D-01920 Ossling OT Weissig

4. Teichwirtschaft Zeisholz Hagen Haedicke
Grüner Weg 39
D-01936 Schwepnitz OT Grüngräbchen

3.A.7.		 HESSEN

1. Hermann Rameil Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.B.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	TYSKLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	IHN

3.B.1.		 THÜRINGEN

1. Thüringer Forstamt Leinefelde Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde

3.C.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	TYSKLAND	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

3.C.1.		 BADEN-WÜRTTEMBERG

1. Heiner Feldmann Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf

2. Heiner Feldmann Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf
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4.	 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	SPANIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

4.1.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	ARAGON

1. Truchas del Prado Alcalá de Ebro, Provincia de Zaragoza 
(Aragón).

4.2.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	ANDALUCIA

1. Piscifactoría de Riodulce D. Julio Domezáin Fran. «Piscifactoria de 
Sierra Nevada S.L.» Camino de La Piscifactoria 
no 2, Loja-Granada. E-18313

2. Piscifactoria Manzanil D. Julio Domezáin Fran. «Piscifactoria de 
Sierra Nevada S.L.» Camino de La Piscifactoria 
no 2, Loja-Granada. E-18313

4.3.		 REGION:	DEN	AUTONOME	PROVINSEN	CASTILLA-LA-MANCHA

1. Piscifactoria Rincón de Uña Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
S191100ID, Delegación de Medio Ambiente. 
Colón 2; Cuenca
E-16071 V-16-219-094

5.A.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	FRANKRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	
IHN

5.A.1.		 ADOUR-GARONNE

1. Pisciculture de Sarrance F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2. Pisciculture des Sources F-12540 Cornus (Aveyron)

3. Pisciculture de Pissos F-40410 Pissos (Landes)

4. Pisciculture de Tambareau F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5. Pisciculture «Les Fontaines d’Escot» F-64490 Escot (Pyrénées Atlantiques)

6. Pisciculture de la Forge F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.		 ARTOIS-PICARDIE

1. Pisciculture du Moulin du Roy F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2. Pisciculture du Bléquin F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3. Pisciculture de Earls Feldmann 76340 Hodeng-
Au-Bosc

F-80580 Bray-Les-Mareuil

4. Pisciculture Bonnelle, à Ponthoile Bonnelle 80133 Ponthoile
M. Sohier
26 rue George Deray
F-80100 Abbeville

5. Pisciculture Bretel, à Gezaincourt Bretel 80600 Gezaincourt-Doulens
M. Sohier
26 rue George-Deray
F-80100 Abeville

6. Pisciculture de Moulin Est Earl Pisciculture Gobert
18 rue Pierre-à-l’huile
F-80150 Machiel
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5.A.3.		 AQUITAINE

1. SARL Salmoniculture de la Ponte — Station 
d’Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout
F-40120 Arue

2. L’EPST-INRA Pisciculture à Lées-Athas Saillet et Esquit
F-64490 Lées-Athas
INRA — BP-3 F-64310
Saint Pée-sur-Nivelle

3. Truites de haut Baretous
Route de la Pierre-Saint-Martin
64570 Arette reg 64040154

Mme Estournes Françoise
Maison Ménin
F-64570 Aramits

5.A.4.		 DRÔME

1. Pisciculture «Sources de la Fabrique» 40, Chemin de Robinson
F-26000 Valence

2. Pisciculture Font Rome F-26400 Beaufort-sur-
Gervanne

Pisciculture Font Rome
Chemin des Iles — BP 25
F-07200 Aubenas

5.A.5.		 HAUTE-NORMANDIE

1. Pisciculture des Godeliers F-27210 Le Torpt

2. Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude
76490 Maulevrier-Sainte-Gertrude

Fédération des Associations pour la pêche et 
la protection du milieu aquatique de Seine-
Maritime
F-76490 Maulevrier-Sainte-Gertrude

5.A.6.		 LOIRE-BRETAGNE

1. SCEA «Truites du lac de Cartravers» Bois-Boscher
F-22460 Merleac (Côtes d’Armor)

2. Pisciculture du Thélohier F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3. Pisciculture de Plainville F-28400 Marolles les Buis (Eure et Loir)

4. Pisciculture Rémon, à Parné-sur-Roc SARL Remon
21, rue de la Véquerie
F-53260 Parné-sur-Roc (de la Mayenne)

5. Esosiculture de Feins
Etang aux Moines
5440 FEINS

AAPPMA
9, rue Kerautret-Botmel
F-35200 Rennes

5.A.7.		 RHIN-MEUSE

1. Pisciculture du ruisseau de Dompierre F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2. Pisciculture de la source de la Deüe F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse), 
Cousances-les-Triconville
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5.A.8.		 RHÔNE-MÉDITERRANÉE-CORSE

1. Pisciculture Charles Murgat Les Fontaines
F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.		 SEINE-NORMANDIE

1. Pisciculture du Vaucheron F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.	 	LANGEUDOC-ROUSSILLON

1. Pisciculture de Pêcher
48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique
F-48400 Florac

5.A.11.		MIDI-PYRÉNÉES

1. Pisciculture de la source du Durzon SCEA Pisciculture du mas de pommiers
F-12230 Nant

5.A.12.		ALPES-MARITIMES

1. Centre Piscicole de Roquebiliere
06450 Roquebilière

Fédération des Alpes Maritimes pour la pêche et 
la protection du milieu Aquatique
F-06450 Roquebilière

5.A.13.		HAUTES-ALPES

1. Pisciculture Fédérale de la-Roche-de-Rame Pisciculture Fédérale
F-05310 La-Roche-de-Rame

5.A.14.		RHÔNE-ALPES

1. Pisciculture Petit Ronjon M Dannancier Pascal
F-01270 Cormoz

2. Gaec Piscicole de Teppe Gaec Piscicole de Teppe
731, Chemin de Jouffray
F-01310 Polliat

5.A.15.		LOZÈRE

1. Ferme Aquacole de la source de Frézal
Site Aquacole chemin de Fraissinet
F-48500 La Canourgue

Lycée d’enseignement général et technologique 
agricole-Ministère de l’agriculture de la pêche et 
de l’alimentation
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5.A.16.		ARDÈCHE

1. Pisciculture Font Rome
Chemin des Iles — BP 25 F-07200 Aubenas

Pisciculture Font Rome
Chemin des Iles — BP 25
F-07200 Aubenas

5.B.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	FRANKRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

5.B.1.		 ARTOIS-PICARDIE

1. Pisciculture de Sangheen F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	ITALIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	IHN

6.A.1.		 REGIONEN	FRIULI-VENEZIA	GIULIA

1. Azienda ittica agricola Collavini Mario
n. I096UD005

Via Tiepolo 12
I-33032 Bertiolo (UD)

2. Impianto ittiogenico di Flambro (Talmassons) Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia
Via Colugna 3
I-33100 Udine

3. Impianto ittiogenico di Forni di Sotto Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

4. Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

5. Impianto ittiogenico di Amaro Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

6. Impianto ittiogenico di Somplago
Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli
Via Colugna 3
I-33100 Udine

7. S.A.I.S. Srl
Loc. Blasis Codropio (UD)
Cod I027UD001

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
I-33080 Zoppola (PN)

8. S.A.I.S. Srl
Poffabro-Frisanco (PN)

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
I-33080 Zoppola (PN)

9. Avanotteria Valbruna
Loc. Valbruna
I022PN002

Azienda Agricola Salvador Pier Antonio e 
Claudio s.s.
Via San Giovanni del Tempio 92
Sacile (PN)

6.A.2.		 DEN	AUTONOME	PROVINSEN	TRENTO

1. Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine) Cavizzana

2. Troticoltura di Grossi Roberto
n. 121TN010

Grossi Roberto
Via Molini 11
Monoclassico (TN)
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3. Campestrin Giovanni Telve Valsugana (Fontane)

4. Ittica Resenzola Serafini Grigno

5. Ittica Resenzola Selva Grigno

6. Leonardi F.lli Levico Terme (S. Giuliana)

7. Dellai Giuseppe-Trot. Valsugana Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8. Cappello Paolo Via Zacconi 21
Loc. Maso Fontane, Roncegno

9. Celva Remo Pomarolo

10. Margonar Domenico Ala (Pilcante)

11. Degiuli Pasquale Mattarello (Regole)

12. Tamanini Livio Vigolo Vattaro

13. Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A. S. Michele all’Adige

14. Ass. Pescatori Basso Sarca Ragoli (Pez)

15. Stab. Giudicariese La Mola Tione (Delizia d’Ombra)

16. Azienda Agricola La Sorgente s.s. Tione (Saone)

17. Fonti del Dal s.s. Lomaso (Dasindo)

18. Comfish S.r.l. (ex. Paletti) Preore (Molina)

19. Ass. Pescatori Basso Sarca Tenno (Pranzo)

20. Troticultura «La Fiana» Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.		 REGIONEN	UMBRIA

1. Centro ittiogenico di Borgo Cerreto Impianto ittiogenico della provincia di Perugia 
Borgo Cerreto (Loc. Ponte) Cerreto di Spoleto 
(PG)

2. Ittica Tranquilli S.r.l.
Cod. IT 035 PG 175

Ittica Tranquilli S.r.l. Loc.
Corone Preci (PG)

6.A.4.		 REGIONEN	VENETO

1. Centro Ittico Valdastico Valdastico (Veneto, Provincia Vicenza)

2. Azienda Agricola Lietta Srl
n. 052TV074

Via Rai 3
I-31010 Ormelle (TV)

3. Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo
n. 091VI831

Massimo Grosselle
Via Palmirona 18
Sandrigo (VI)

4. Polo Guerrino
Via S. Martino 51
Loc. Campese
I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino
Via Tre Case 4
I-36056 Tezze sul Brenta

5. Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide 
Menozzi S.S.

Davide Menozzi
Via Mazzini 32
Bonferraro de Sorga

6. Stanzial Eneide
Loc. Casotto

Stanzial Eneide
I-37063 Isola Della Scala (VR)
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7. Vincheto di Celarda
021 BL 282

M.I.P.A.
Via Gregorio XVI, 8
I-32100 Belluno

8. Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini Azienda Agricoltura Troticoltura
Rio Molini
Via Molini 6
I-37020 Brentino Belluno

9. Azienda agricola Bassan Antonio Azienda agricola Bassan Antonio
Via Roi 118
I-36031 Dueville (VI)

6.A.5.		 REGIONEN	VALLE	D’AOSTA

1. Stabilimento ittiogenico regionale Rue Mont Blanc 14
Morgex (AO)

6.A.6.		 REGIONEN	LOMBARDIA

1. Azienda Troticoltura Foglio A.s.s. Troticoltura Foglio Angelo S.S.
Piazza Marconi 3
I-25072 Bagolino

2. Azienda Agricola Pisani Dossi
Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo
Via Veneto 20 — Milano

3. Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva della 
Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di 
Sondino
Via Fiume 85, Sondrio

4. Ittica Acquasarga
Allevamento Piscicoltura Valsassinese
IT070LC087

Mirella Fossaluzza
Via Rot 6/2
Zoppola (PN)

5. Incubatoio Ittico U.P.S.L.I
010BS070/l

Giorgio Pezzarossi
Via Cadutin 71
I-25070 Bagolino (BS)

6. Azienda agricola allevamento e commercio pesci
113PV03

Luigi Montagna
Via Manfredi 1
I-27058 Voghera (PV)

6.A.7.		 REGIONEN	TOSCANA

1. Allevamento trote di Petrolini Marcello Petrolini Marcello
Via Mulino Vecchio 229
Maresca — S. Marcello P.se (PT)

2. Azienda agricola Fratelli Mascalchi
Loc. Carda, Castel Focognano (AR)
Cod. IT008AR003

Fratelli Mascalchi
Loc. Carda
Castel Focognano (AR)
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6.A.8.		 REGIONEN	LIGURIA

1. Incubatoio ittico provinciale
Masone — Loc. Rio Freddo

Provincia di Genova
Piazzale Mazzini 2
I-16100 Genova

6.A.9.		 REGIONEN	PIEMONTE

1. Incubatoio ittico di valle di Peleussieres
Oulx (TO)
Cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa
Via Martiri della Libertà 1
I-10040 Caprie (TO)

2. Azienda agricola Canali Cavour di Lucio Fariano Lucio Fariano
Via Marino 8
I-12044 Centallo (CN)

3. Troticoltura Marco Borroni
Loc. Gerb
Valdieri (CN)
Cod. 233 CN 800

Marco Borroni
Via Piave 39
I-12044 Centallo (CN)

4. Incubatoio ittico di valle
Loc. Cascina Prelle
Traversella (TO)
278 TO 802

5. Azienda Agricola «San Biagio»
Fraz. S. Biagio
I-12084 Mondovì
Cod 130 CN 801

Revelli Delia
Via Roma 36
I-12040 Margarita
Cuneo

6. Azienda Agricola Ossolana Acque
IT-051-VB-801

Paolo Buzzoni
Via dei castani 3
I-28921
Verbania Pallanza (VB)

7. A.A. San Biagio S.S. di Revelli Delia
Via S. Stefano
IT144CN802

A.A. San Biagio S.S. di Revelli Delia
Fraz. S. Biagio
Mondovì (CN)

6.A.10.		REGIONEN	ABRUZZO

1. Impianti ittiogenici di Popoli (PE)
Loc. S. Callisto

Nuova Azzurro SpA
Viale del Lavoro 45
S. Martino B.A. (VR)

2. Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia 
(CISI)
Cod. IT 049 AQ I01

Provincia dell’Aquila
S.S. 17-bis Vetoio
I-67100 L’Aquilla



15.7.2010 Nr. 38/59EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.A.11.		REGIONEN	EMILIO-ROMAGNA

1. Troticoltura Alta Val Secchia Srl (RE)
Via Porali 1/A
Collagna (RE)
Cod. 019RE050

Nicoletta Bestini
Via Porali 1/A
Collagna (RE)

6.A.12.		REGIONEN	BASILICATA

1. Assunta Brancati
Contrada Piano del Greco 1
I-85050 Tito (PZ)
Cod. IT089PZ185/I

Assunta Brancati
Via Tirreno 19
I-85100 Potenza

6.A.13.		REGIONEN	CAMPANIA

1. Ittica Fasanella
Sant’Angelo a Fasanella
Loc. Fiume (SA)
Cod. 128SA077

Società cooperativa
Ittica Fasanella
Sant’Angelo a Fasanella
Loc. Fiume (SA)

2. Ittico Tammaro S.a.s. di Silvana Di Mella
ISTAT 044BN001

Ittico Tammaro S.a.s. di Silvana Di Mella
Contrada Piana 63
Morcone (BN)

6.A.14.	 REGIONEN	MARCHE

1. Troticoltura Cherubini Snc
IT010MC019

Troticoltura Cherubini Snc
Valle di Castel Sant’Angelo sul Nera (MC)

6.B.		 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	ITALIA	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS

6.B.1.	 REGIONEN	FRIULI-VENEZIA	GIULIA

1. SGM Srl SGM srl
Via Mulino del Cucco 38
Rivoli di Osoppo (UD)

6.B.2.		 REGIONEN	VENETO

1. Azienda Troticoltura S. Cristina
Via Chiesa Vecchia 14
Loc. S. Cristina di Quinto
Cod. 064TV015

Azienda Troticoltura S. Cristina
Via Chiesa Vecchia 14

2. Biasia Luigi
n. 013VI831

Biasia Luigi
Via Ca’D’Oro 25
Bolzano Vic (VI)
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7.	 FISKEOPPDRETTSANLEGG	I	AUSTERRIKE	SOM	ER	GODKJENDE	MED	OMSYN	TIL	VHS	OG	
IHN

1. Alois Köttl Forellenzucht Alois Köttl
A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2. Herbert Böck Forellenhof Kaumberg
Höfnergraben 1
A-2572 Kaumberg

3. Forellenzucht Glück Erick und Sylvia Glück
Hammerweg 13
A-5270 Mauerkirchen

4. Forellenzuchbetrieb St. Florian Martin Ebner
St. Florian 20
A-5261 Uttendorf

5. Forellenzucht Jobst Alois Jobst
Bruggen 25
A-9761 Greifenburg

6. Fischzuchtbetrieb Kölbl Erwin Kölbl
A-8812 Maria Hof
Standort Gemeinde St. Blasen

7. Forellenzucht Hartl
Teichanlage Nöfing

Peter Hartl
Hagenau 12
A-4963 St. Peter a. Hart
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(1), særleg artikkel 10 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsvedtak 2003/634/EF(2) vart dei 
programma som ulike medlemsstatar har lagt fram, 
godkjende og førde opp i ei liste. Programma er 
utarbeidde for at medlemsstatane seinare kan innleie 
framgangsmåtane for at ei sone eller eit oppdrettsanlegg i 
ei sone som ikkje er godkjend, skal få status som godkjend 
sone eller som godkjent oppdrettsanlegg i ei sone som 
ikkje er godkjend, med omsyn til fiskesjukdommane 
hemoragisk virusseptikemi (VHS) og/eller infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN).

2) Italia har ved brev av 22. november 2005 søkt om 
godkjenning av det programmet som skal nyttast i 
sona Bacino del torrente Taverone. Den framlagde 
søknaden er funnen å vere i samsvar med føresegnene 
i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF, og programmet bør 
difor godkjennast.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 282 av 13.10.2006, s. 44, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1.

(1) TEF L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endra ved forordning (EF) nr. 
806/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 1).

(2) TEU L 220 av 3.9.2003, s. 8. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/770/EF 
(TEU L 291 av 5.11.2005, s. 33).

3) Italia har ved brev av 2. februar 2006 søkt om godkjenning 
av det programmet som skal nyttast i sona Valle Sessera. 
Den framlagde søknaden er funnen å vere i samsvar 
med føresegnene i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF, og 
programmet bør difor godkjennast.

4) Italia har ved brev av 21. februar 2006 søkt om godkjenning 
av det programmet som skal nyttast i sona Valle del 
torrente Bondo. Den framlagde søknaden er funnen å 
vere i samsvar med føresegnene i artikkel 10 i direktiv 
91/67/EØF, og programmet bør difor godkjennast.

5) Italia har ved brev av 22. mai 2006 søkt om godkjenning 
av det programmet som skal nyttast i sona Fosso Melga. 
Den framlagde søknaden er funnen å vere i samsvar 
med føresegnene i artikkel 10 i direktiv 91/67/EØF, og 
programmet bør difor godkjennast.

6) Programmet som er nytta i heile territoriet til Kypros, er 
no avslutta. Det bør difor strykast frå vedlegg I til vedtak 
2003/634/EF.

7) Programmet som er nytta i Azienda agricola Bassan 
Antonio i regionen Veneto, er no avslutta. Det bør difor 
strykast frå vedlegg II til vedtak 2003/634/EF.

KOMMISJONSVEDTAK

av	6.	oktober	2006

om	 endring	 av	 vedlegg	 I	 og	 II	 til	 vedtak	 2003/634/EF	 om	 godkjenning	 av	 program	med	 sikte	 på	 å	
gje	 soner	 og	 oppdrettsanlegg	 i	 soner	 som	 ikkje	 er	 godkjende,	 status	 som	 godkjende	med	 omsyn	 til	
fiskesjukdommane	hemoragisk	virusseptikemi	(VHS)	og	infeksiøs	hematopoietisk	nekrose	(IHN)(*)

[meldt under nummeret K(2006) 4363]

(2006/685/EF)

	2010/EØS/38/05



Nr. 38/62 15.7.2010EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8) Vedtak 2003/634/EF bør difor endrast.

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

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedtak 2003/634/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg I vert bytt ut med teksta i vedlegg I til dette 
vedtaket.

2. Vedlegg II vert bytt ut med teksta i vedlegg II til dette 
vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 6. oktober 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

PROGRAM	som	er	lagde	fram	for	å	gje	soner	status	som	godkjende	med	omsyn	til	VHS	ELLER	IHN	ELLER	
BEGGE	DESSE	fiskesjukdommane

1. DANMARK

DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE FRAM AV DANMARK 22. MAI 1995, OMFATTAR:

– nedbørfeltet FISKEBÆK Å,

– alle DELAR AV JYLLAND sør og vest for nedbørfelta til Storåen, Karup Å, Gudenåen og Grejs Å,

– alle DANSKE ØYAR.

2. TYSKLAND

 DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV TYSKLAND 25. FEBRUAR 1999, OMFATTAR:

– ei sone i nedbørfeltet til OBERN NAGOLD.

3. ITALIA

3.1.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR DEN AUTONOME PROVINSEN 
BOLZANO 6. OKTOBER 2001, ENDRA VED BREV AV 27. MARS 2003, OMFATTAR:

	 Zona	Provincia	di	Bolzano

– Sona omfattar alle nedbørfelt i provinsen Bolzano.

 Sona omfattar den øvre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE, dvs. nedbørfelta til elva Adige, frå kjelda i 
provinsen Bolzano fram til grensa mot provinsen Trento.

(NB: Den nedre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE er omfatta av det godkjende programmet til 
den autonome provinsen Trento. Dei øvre og nedre delane av denne sona skal reknast som éi 
epidemiologisk eining.)

3.2.  DEI PROGRAMMA SOM VART LAGDE FRAM AV ITALIA FOR DEN AUTONOME PROVINSEN 
TRENTO 23. DESEMBER 1996 OG 14. JULI 1997, OMFATTAR:

Zona	Val	di	Sole	e	Val	di	Non

– Nedbørfeltet frå kjelda til elva Noce fram til demninga S. Giustina.

Zona	Val	dell’Adige	—	den	nedre	delen

– Nedbørfelta til elva Adige og kjeldene hennar innanfor territoriet til den autonome provinsen Trento, frå 
grensa mot provinsen Bolzano fram til demninga Ala (vasskraftverk).

(NB:  Den øvre delen av ZONA VAL DELL’ADIGE er omfatta av det godkjende programmet til 
den autonome provinsen Bolzano. Dei øvre og nedre delane av denne sona skal reknast som éi 
epidemiologisk eining.)

Zona	Torrente	Arnò

– Nedbørfeltet til fjellelva Arnò, frå kjelda fram til demninga nedstraums før staden der fjellelva Arnò og elva 
Sarca møtest.

Zona	val	Banale

– Nedbørfeltet til elva Ambies, fram til demninga ved vasskraftverket.
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Zona	Varone

– Nedbørfeltet frå kjelda til elva Magnone fram til fossen.

Zona	Alto	e	Basso	Chiese

– Nedbørfeltet til elva Chiese, frå kjelda fram til demninga Condino, bortsett frå bassenga til fjellelvane Adanà 
og Palvico.

Zona	Torrente	Palvico

– Nedbørfeltet til elva Palvico, fram til betong- og steindemninga.

3.3.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 21. FEBRUAR 
2001, OMFATTAR:

Zona	Torrente	Astico

– Nedbørfeltet til elva Astico, frå kjeldene (i den autonome provinsen Trento og i provinsen Vicenza, regionen 
Veneto) fram til demninga i nærleiken av Pedescala bru i provinsen Vicenza.

Den nedre delen av elva Astico, mellom demninga i nærleiken av Pedescala bru og demninga Pria Maglio, vert 
rekna som ei buffersone.

3.4.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 20. FEBRUAR 
2002, OMFATTAR:

Zona	Fosso	de	Monterivoso: nedbørfeltet til elva Monterivoso, frå kjeldene fram til demningane nær Ferentillo.

3.5.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN VENETO 23. DESEMBER 
2003, OMFATTAR:

Zona	valle	de	Torrente	Venina

– Nedbørfeltet til elva Vienna, frå kjeldene fram til følgjande grenser:

– vest: Livrio-dalen,

– sør: Orobie-alpane, frå Publino Pass til Pizzo Redorta,

– aust: Armisa- og Armisola-dalen.

3.6.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN TOSCANA 23. SEPTEMBER 
2004, OMFATTAR:

Zona	Valle	di	Tosi

– Nedbørfeltet til elva Vicano di S. Ellero, frå kjeldene fram til demninga ved Il Greto ved landsbyen Raggioli.

3.7.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN TOSCANA 22. NOVEMBER 
2005, OMFATTAR:

Bacino	del	Torrente	Taverone

– Nedbørfeltet til elva Taverone, frå kjeldene fram til demninga nedstraums frå oppdrettsanlegget Il Giardino.
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3.8.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN PIEMONTE 2. FEBRUAR 
2006, OMFATTAR:

Zona	Valle	Sessera

– Nedbørfeltet til elva Sessera, frå kjeldene fram til demninga «Ponte Granero» i kommunen Coggiola.

3.9.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN LOMBARDIA 21. FEBRUAR 
2006, OMFATTAR:

Zona	Valle	del	Torrente	Bondo

– Nedbørfeltet til elva Bondo, frå kjeldene fram til demninga Vesio.

3.10.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN LOMBARDIA 22. MAI 2006, 
OMFATTAR:

Zona	Fosso	Melga	—	Bagolino

– Nedbørfeltet til elva Fosso Melga, frå kjeldene fram til demninga der Fosso Melga møter elva Caffaro.

4. FINLAND

4.1.  DET PROGRAMMET MED OMSYN TIL VHS(1) SOM INNEHELD SÆRLEGE TILTAK FOR UTRYDDING, 
OG SOM VART LAGT FRAM AV FINLAND 29. MAI 1995, ENDRA VED BREV AV 27. MARS 2002 OG 
4. JUNI 2002, 12. MARS, 12. JUNI OG 20. OKTOBER 2003 OG 17. MAI 2005, OMFATTAR:

– Alle kystområde i FINLAND, med særlege tiltak for utrydding i:

– provinsen Åland,

– det området i Pyhtää som er underlagt restriksjonar,

– det området i kommunane Uusikaupunki, Pyhäranta og Rauma som er underlagt restriksjonar.»

_______

(1) Programmet vart avslutta ved vedtak 2005/770/EF med omsyn til IHN, ettersom status som godkjent er oppnådd.
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VEDLEGG II

«VEDLEGG II

PROGRAM	 SOM	 ER	 LAGDE	 FRAM	 FOR	 å	 GJE	 OPPDRETTSANLEGG	 I	 SONER	 SOM	 IKKJE	 ER	
GODKJENDE,	STATUS	SOM	GODKJENDE	OPPDRETTSANLEGG	MED	OMSYN	TIL	VHS	ELLER	IHN	

ELLER	BEGGE	DESSE	FISKESJUKDOMMANE

1. ITALIA

1.1.  DET PROGRAMMET SOM VART LAGT FRAM AV ITALIA FOR REGIONEN FRIULI VENEZIA GIULIA I 
PROVINSEN UDINE 2. MAI 2000, OMFATTAR:

Oppdrettsanlegg	i	nedbørfeltet	til	elva	Tagliamento

– Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.»

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/70/EF av 22. desember 
1995 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 95/70/EØF er det fastsatt minimumstiltak 
i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer 
hos toskallede bløtdyr. Sykdommene som det skal 
treffes slike harmoniserte tiltak mot, er spesifisert i 
vedlegg A rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 
om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter(2) og i vedlegg D til direktiv 95/70/
EF.

2) Sykdommene nevnt i vedlegg D til direktiv 95/70/EF er 
sykdommer som anses som eksotiske i Fellesskapet.

3) Nye epidemiologiske undersøkelser har vist at flere 
sykdommer som er oppført i vedlegg D til direktiv 
95/70/EF, enten er utbredt i bløtdyroppdrettsnæringen i 
Fellesskapet eller ikke har noen vesentlig betydning.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 15.11.2006, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 1. 

(1) EFT L 332 av 30.12.1995, s. 33. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten 
av 1993.

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 806/2003 (EUT L 122 av 16.5.2003, s. 1).

4) Artene som er nevnt som mottakelige vertsarter for de 
aktuelle sykdommene og sykdomsframkallende stoffene, 
bør være i samsvar med den seneste utgaven av OIEs 
helseregelverk for vanndyr.

5) Det er hensiktsmessig å ta i betraktning sykdommene 
oppført i del II av vedlegg IV til rådsdirektiv 
COM(2005)362(3) for å sikre en effektiv overgang til 
Fellesskapets nye helseregelverk for vanndyr.

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

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg D til vedtak 95/70/EF erstattes med teksten i vedlegget 
til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. november 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

(3) Ennå ikke kunngjort i EUT.

KOMMISJONSVEDTAK

av	13.	november	2006

om	endring	av	vedlegg	D	til	rådsdirektiv	95/70/EF	med	hensyn	til	listen	over	eksotiske	bløtdyrsykdommer	
som	det	skal	treffes	harmoniserte	bekjempelsestiltak	mot	i	Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5309]

(2006/775/EF)

	2010/EØS/38/06
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VEDLEGG

«VEDLEGG D

Sykdom Mottakelig vertsart

Infeksjon forårsaket av Bonamia 
exitiosa

Ostrea angasi og O. chilensis

Infeksjon forårsaket av Perkinsus 
marinus

Crassostrea gigas og C. virginica

Infeksjon forårsaket av Microcytos 
mackini

Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea conchaphila og O. edulis»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 89/398/EØF av 3. mai 
1989 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 
behov(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 96/5/EF av 16. februar 1996 om 
bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 
spedbarn og småbarn(2) er blitt betydelig endret flere 
ganger(3). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør 
nevnte direktiv konsolideres.

2) Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat 
for spedbarn og småbarn brukes som en del av et variert 
kosthold, og utgjør ikke den eneste næringskilden for 
spedbarn og småbarn.

3) Det finnes et stort utvalg av de aktuelle produktene, 
noe som gjenspeiler den store variasjonen i kostholdet 
til spedbarn som avvennes og småbarn, og skyldes 
samfunnsmessige og kulturelle forhold innenfor 
Fellesskapet.

4) Grunnsammensetningen av de aktuelle produktene må 
være riktig med henblikk på ernæringsmessige behov 
hos sunne spedbarn og småbarn, slik det er fastsatt på 
grunnlag av alminnelig godtatte vitenskapelige data, idet 
det tas hensyn til ovennevnte faktorer.

5) Det bør fastsettes grunnleggende ernæringskrav 
til sammensetningen av de to hovedkategoriene av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 48, 11.10.2007, s. 3.

(1) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s.1). 

(2) EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17. Direktivet sist endret ved direktiv 2003/13/
EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33).

(3) Se vedlegg VIII del A.

disse produktene, nemlig bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat.

6) Selv om det på grunn av disse produktenes art bør fastsettes 
en rekke obligatoriske krav og andre begrensninger med 
hensyn til innholdet av vitaminer, mineraler og andre 
næringsstoffer, bør det tillates at produsentene frivillig 
kan tilsette slike næringsstoffer, forutsatt at de bare 
bruker de stoffene som er særlig angitt i dette direktiv.

7) Bruk av produkter som valgfritt er tilsatt slike 
næringsstoffer i mengder som ikke overstiger de grensene 
som for tiden gjelder i Fellesskapet, ser ikke ut til å 
medføre et for stort inntak av disse næringsstoffene 
hos spedbarn og småbarn. Utviklingen i situasjonen bør 
følges nøye framover, og det bør om nødvendig treffes 
hensiktsmessige tiltak.

8) Forskjellige regler for grenseverdier for rester av 
plantevernmidler i bearbeidede kornbaserte næringsmidler 
og barnemat fører til handelshindringer mellom visse 
medlemsstater.

9) Grenseverdiene for rester av plantevernmidler som er 
fastsatt i rådsdirektiv 76/895/EØF av 23. november 
1976 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(4), i 
rådsdirektiv 86/362/EØF av 24. juli 1986 om fastsettelse 
av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler 
på og i korn(5), i rådsdirektiv 86/363/EØF av 24. juli 
1986 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester 
av plantevernmidler på og i næringsmidler av animalsk 
opprinnelse(6), og i rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. 
november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for 
rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av 
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(7), 
skal ikke berøre de særlige bestemmelsene som får 
anvendelse på bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 
barnemat.

(4) EFT L 340 av 9.12.1976, s. 26. Dette direktiv er opphevet ved 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 (EUT L 70 av 
16.3.2005, s.1). 

(5) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 37. Dette direktiv er opphevet ved forordning 
(EF) nr. 396/2005.

(6) EFT L 221 av 7.8.1986, s. 43. Dette direktiv er opphevet ved forordning 
(EF) nr. 396/2005.

(7) EFT L 350 av 14.12.1990, s. 71. Dette direktiv er opphevet ved forordning 
(EF) nr. 396/2005.
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10) Idet det tas hensyn til Fellesskapets internasjonale 
forpliktelser, kan Fellesskapet i tilfeller der aktuelle 
vitenskapelige beviser er utilstrekkelige, ved anvendelse 
av føre var-prinsippet vedta midlertidige tiltak på grunnlag 
av tilgjengelige relevante opplysninger, i påvente av en 
ny risikovurdering og en gjennomgåelse av tiltaket innen 
en rimelig frist.

11) På grunnlag av de to uttalelsene fra Vitenskapskomiteen 
for næringsmidler avgitt 19. september 1997 og 
4. juni 1998, hersker det for tiden tvil om hvorvidt de 
eksisterende grenseverdiene for akseptabelt daglig inntak 
(ADI) av plantevernmidler og rester av plantevernmidler 
er tilfredsstillende med hensyn til å verne helsen til 
spedbarn og småbarn. Inntil det er foretatt vitenskapelige 
undersøkelser og vurderinger av hvert enkelt stoff, bør 
det derfor fastsettes en svært lav felles grenseverdi 
for alle plantevernmidler i næringsmidler til bruk ved 
spesielle ernæringsmessige behov hos spedbarn og 
småbarn. Denne svært lave felles grenseverdien bør 
fastsettes til 0,01 mg/kg, som normalt er den laveste 
praktisk målbare mengden.

12) Det bør fastsettes strenge begrensninger for rester av 
plantevernmidler. Ettersom bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat gjennomgår omfattende 
bearbeiding under produksjonen, er det mulig å 
framstille produkter med et svært lavt innhold av rester 
av plantevernmidler dersom råstoffene velges med omhu. 
For et lite antall plantevernmidler eller metabolitter av 
plantevernmidler kan imidlertid selv en grenseverdi 
for restmengder på 0,01 mg/kg i de verst tenkelige 
tilfellene føre til at det akseptable daglige inntaket for 
spedbarn og småbarn overskrides. Dette er tilfelle for 
plantevernmidler eller metabolitter av plantevernmidler 
der akseptabelt daglig inntak er lavere enn 0,0005 mg/kg 
kroppsvekt.

13) Ved dette direktiv fastsettes et prinsipp om å forby 
bruk av disse plantevernmidlene ved produksjon av 
landbruksprodukter beregnet på bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat. Forbudet er imidlertid ikke 
nødvendigvis noen garanti for at produktene er fri for 
slike plantevernmidler, ettersom visse plantevernmidler 
forurenser miljøet og det kan finnes rester av dem i de 
aktuelle produktene.

14) Spedbarns og småbarns helse kan vernes bedre ved at 
det anvendes ytterligere krav som kan kontrolleres ved 
analyse, uansett hvor produktet kommer fra.

15) De fleste plantevernmidler med et akseptabelt daglig inn-
tak på mindre enn 0,0005 mg/kg kroppsvekt er allerede 
forbudt i Fellesskapet. De forbudte plantevernmidlene 

bør ikke være påviselige med de mest avanserte analy-
semetodene i bearbeidede kornbaserte næringsmidler 
og barnemat. Noen plantevernmidler brytes imidlertid 
langsomt ned og forurenser fortsatt miljøet. De kan 
forekomme i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og 
barnemat selv om de ikke har blitt brukt. Ved kontroll bør 
det benyttes en harmonisert metode.

16) Inntil Kommisjonen har avgjort om tillatte plantevern-
midler oppfyller sikkerhetskravene i artikkel 5 i rådsdi-
rektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av 
plantefarmasøytiske produkter(1), bør de fortsatt kunne 
brukes, forutsatt at restene av dem ikke overskrider gren-
severdiene for restmengder fastsatt i dette direktiv. Disse 
grenseverdiene bør fastsettes til nivåer som sikrer at de 
respektive verdiene for akseptabelt daglig inntak ikke 
overskrides for spedbarn og småbarn i verst tenkelige 
tilfeller.

17) Bruk av nye næringsmiddelingredienser bør behandles 
gjennomgående for alle næringsmidler i en egen rettsakt.

18) Dette direktiv gjenspeiler dagens kunnskapsnivå om 
de aktuelle produktene. Enhver endring, med tanke 
på nyvinninger basert på vitenskapelige og tekniske 
framskritt, bør vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 13 nr. 2 i direktiv 89/398/EØF.

19) Med henblikk på de personene som disse produktene er 
beregnet på, bør det fastsettes nødvendige mikrobiologiske 
kriterier og grenseverdier for forurensende stoffer.

20) I henhold til artikkel 7 nr. 1 i direktiv 89/398/EØF er 
produktene som omfattes av dette direktiv, underlagt de 
alminnelige reglene som er fastsatt i 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). 

21) Ved dette direktiv vedtas og presiseres tilleggene til og 
unntakene fra nevnte alminnelige regler i den grad det er 
nødvendig.

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 396/2005.

(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).
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22) Særlig på grunn av arten og anvendelsen av de produktene 
som omfattes av dette direktiv, kreves det deklarasjon av 
næringsinnholdet ved at energiinnholdet og innholdet 
av de viktigste næringsstoffene angis. Dessuten bør det 
tas med en bruksanvisning i samsvar med artikkel 3 
nr. 1 punkt 9 og artikkel 11 i direktiv 2000/13/EF for å 
forhindre uriktig bruk som kan skade spedbarns helse.

23) Selv om påstander som ikke er uttrykkelig forbudt, generelt 
kan framsettes om de aktuelle produktene i samsvar med 
de reglene som gjelder for alle næringsmidler, bør slike 
påstander om nødvendig ta hensyn til kriteriene for 
sammensetning angitt i dette direktiv.

24) Med hensyn til bestemmelser som kan få innvirkning på 
menneskers helse, har samråd i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 89/398/EØF funnet sted.

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

26) Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene angitt i vedlegg VIII 
del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikkel 4 nr. 
1 i direktiv 89/398/EØF.

2. Dette direktiv omfatter næringsmidler til bruk ved 
spesielle ernæringsmessige behov hos sunne spedbarn og 
småbarn i Fellesskapet, og er beregnet brukt under avvenning 
av spedbarn og som kosttilskudd for småbarn og/eller som 
ledd i deres gradvise tilvenning til vanlige næringsmidler. De 
omfatter følgende:

a) «bearbeidede kornbaserte næringsmidler», som inndeles i 
følgende fire kategorier:

i)  enkle kornprodukter som er rekonstituert eller 
skal rekonstitueres med melk eller andre egnede, 
næringsrike væsker,

ii) korn tilsatt et næringsmiddel med høyt proteininnhold 
som er rekonstituert eller skal rekonstitueres med vann 
eller annen proteinfri væske,

iii) pasta som før bruk skal kokes i vann eller andre egnede 
væsker,

iv) kavring og kjeks som enten skal brukes direkte eller, 
etter knusing, med tilsetting av vann, melk eller andre 
egnede væsker.

b) annen «barnemat» enn bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler.

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på melk beregnet på 
småbarn.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

a) «spedbarn» barn under tolv måneder,

b) «småbarn» barn på mellom ett og tre år,

c) «rester av plantevernmidler» rester i bearbeidede 
kornbaserte næringsmidler og barnemat av et 
plantefarmasøytisk produkt, som definert i artikkel 2 nr. 
1 i direktiv 91/414/EØF, herunder deres metabolitter og 
deres nedbrytnings- eller reaksjonsprodukter.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal sikre at produktene nevnt i artikkel 1 nr. 
2, blir markedsført innenfor Fellesskapet bare dersom de er i 
samsvar med reglene fastsatt i dette direktiv.

Artikkel 4

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat skal 
framstilles av ingredienser hvis egnethet til bruk ved spesielle 
ernæringsmessige behov hos spedbarn og småbarn er fastslått 
ved alminnelig godtatte vitenskapelige data.

Artikkel 5

1. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler skal oppfylle 
kriteriene for sammensetning nevnt i vedlegg I.

2. Barnemat beskrevet i vedlegg II, skal oppfylle kriteriene 
for sammensetning nevnt i nevnte vedlegg.
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Artikkel 6

Bare de næringsstoffene som er oppført i vedlegg IV, 
kan tilsettes ved framstilling av bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler og barnemat.

Renhetskriteriene for disse stoffene skal fastsettes senere.

Artikkel 7

1. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat 
skal ikke inneholde noe stoff i en mengde som kan medføre 
helsefare for spedbarn og småbarn. Nødvendige grenseverdier 
skal fastsettes for andre stoffer enn dem som er nevnt i nr. 2 og 
3.

2. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat skal 
ikke inneholde rester av noe plantevernmiddel i en mengde 
som overstiger 0,01 mg/kg, med unntak av de stoffene som 
det i vedlegg VI er fastsatt særlige grenseverdier for, der disse 
særlige grenseverdiene skal gjelde.

Analysemetodene for fastsettelse av verdier for rester av 
plantevernmidler skal være alminnelig anerkjente standardiserte 
metoder.

3. Plantevernmidlene oppført i vedlegg VII, skal ikke brukes 
i landbruksprodukter beregnet på produksjon av bearbeidede 
kornbaserte næringsmidler og barnemat.

For kontrollformål skal imidlertid:

a) plantevernmidler oppført i tabell 1 i vedlegg VII, anses 
for ikke å ha blitt brukt dersom restene av dem ikke 
overskrider 0,003 mg/kg. Denne mengden, som anses å 
være analysemetodenes grense for mengdebestemmelse, 
skal regelmessig vurderes på nytt på bakgrunn av den 
tekniske utviklingen,

b) plantevernmidler oppført i tabell 2 i vedlegg VII, anses for 
ikke å ha blitt brukt dersom restene av dem ikke overskrider 
0,003 mg/kg. Denne mengden skal regelmessig vurderes på 
nytt på bakgrunn av opplysninger om miljøforurensning.

4. Mengdene nevnt i nr. 2 og 3, får anvendelse på produkter 
slik de frambys for konsum eller slik de rekonstitueres i 
samsvar med produsentens anvisninger.

5. Dersom det for plantevernmidler oppført i vedlegg VI, 
er truffet en beslutning om ikke å oppføre et aktivt stoff i 
vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, skal vedlegg VI og VII til 
dette direktiv endres tilsvarende.

6. Mikrobiologiske kriterier skal fastsettes etter behov.

Artikkel 8

1. Merkingen av de aktuelle produktene skal i tillegg til 
opplysningene fastsatt i artikkel 3 i direktiv 2000/13/EF, være 
påført følgende obligatoriske opplysninger:

a) en angivelse av fra hvilket alderstrinn produktet kan 
brukes, under hensyn til sammensetning, konsistens eller 
andre særskilte egenskaper. Det angitte alderstrinnet 
skal ikke være under fire måneder for noe produkt. På 
produkter som anbefales brukt fra fire måneders alder, kan 
det angis at de er egnet fra dette alderstrinnet, med mindre 
uavhengige personer med kvalifikasjoner innen medisin, 
ernæring eller farmasi eller andre sakkyndige med ansvar 
for barsel- og spedbarnspleie tilrår noe annet,

b) opplysning om det finnes gluten i produktet eller ikke, 
dersom det er angitt at produktet kan brukes fra under seks 
måneders alder,

c) energiinnholdet uttrykt i kJ og kcal, og innholdet av 
proteiner, karbohydrater og lipider uttrykt numerisk, per 
100 g eller 100 ml av produktet i den tilstand det selges 
i, og eventuelt per angitt mengde av produktet slik det 
frambys for konsum,

d) gjennomsnittsmengden av hvert mineral og vitamin som 
det er fastsatt bestemte grenser for i henholdsvis vedlegg I 
og vedlegg II, uttrykt numerisk, per 100 g eller 100 ml av 
produktet i den tilstand det selges i, og eventuelt per angitt 
mengde av produktet slik det frambys for konsum,

e) eventuelt en anvisning om riktig tilberedning og en 
erklæring om viktigheten av å følge bruksanvisningen.
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2. Merkingen kan omfatte følgende opplysninger:

a) gjennomsnittsmengden av næringsstoffene nevnt i 
vedlegg IV, dersom denne angivelsen ikke omfattes av 
bestemmelsene i nr. 1 bokstav d), uttrykt numerisk, per 
100 g eller 100 ml av produktet i den tilstand det selges 
i, og eventuelt per angitt mengde av produktet slik det 
frambys for konsum,

b) i tillegg til numeriske opplysninger, opplysninger om 
vitaminene og mineralene nevnt i vedlegg V, uttrykt som 
en prosentandel av de angitte referanseverdiene, per 100 g 
eller 100 ml av produktet i den tilstand det selges i, og 
eventuelt per angitt mengde av produktet slik det frambys 
for konsum, forutsatt at mengdene utgjør minst 15 % av 
referanseverdiene.

Artikkel 9

Direktiv 96/5/EF, som endret ved direktivene nevnt i vedlegg 
VIII del A, oppheves, med forbehold for medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg VIII del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg IX.

Artikkel 10

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

Artikkel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. desember 2006.

 For Kommisjonen

 President

 José Manuel BARROSO
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VEDLEGG I

GRUNNSAMMENSETNING AV BEARBEIDEDE KORNBASERTE NÆRINGSMIDLER TIL SPEDBARN 
OG SMÅBARN

Kravene med hensyn til næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, som markedsføres som slike 
produkter, eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger.

1. KORNINNHOLD

Bearbeidede kornbaserte næringsmidler framstilles hovedsakelig av ett eller flere malte kornslag og/eller 
stivelsesholdige rotvekster.

Innholdet av korn og/eller stivelsesholdige rotvekster skal utgjøre minst 25 % av tørrstoffinnholdet i den ferdige 
blandingen.

2. PROTEIN

2.1.  For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii) og iv), skal proteininnholdet ikke overstige 1,3 g/100 kJ 
(5,5 g/100 kcal).

2.2.  For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii), skal tilsatt protein utgjøre minst 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.  For kjeks nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv) som er tilsatt et proteinrikt næringsmiddel, og som presenteres 
slik, skal tilsatt protein utgjøre minst 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.  Det tilsatte proteinet skal ha en kjemisk indeks som er minst 80 % av referanseproteinets (kasein, som 
definert i vedlegg III), eller et proteinenergiforhold (PER) til proteinet i blandingen som er minst 70 % 
av referanseproteinets. I alle tilfeller er tilsetting av aminosyrer bare tillatt i den hensikt å forbedre 
proteinblandingens næringsverdi, og bare i de mengdene som er nødvendig for dette formål.

3. KARBOHYDRATER

3.1.  Dersom sukrose, fruktose, glukose, glukosesirup eller honning tilsettes i produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 
bokstav a) i) og iv),

– skal mengden av tilsatte karbohydrater fra disse kildene ikke overstige 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

– skal mengden av tilsatt fruktose ikke overstige 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.  Dersom sukrose, fruktose, glukosesirup eller honning tilsettes i produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii),

– skal mengden av tilsatte karbohydrater fra disse kildene ikke overstige 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

– skal mengden av tilsatt fruktose ikke overstige 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. LIPIDER

4.1.  For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i) og iv), skal innholdet av lipider ikke overstige 0,8 g/100 kJ 
(3,3 g/100 kcal).

4.2.  For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii), skal innholdet av lipider ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 
g/100 kcal). Dersom innholdet av lipider overstiger 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal),

– skal mengden av laurinsyre ikke overstige 15 % av det totale lipidinnholdet,

– skal mengden av myristinsyre ikke overstige 15 % av det totale lipidinnholdet,

– skal mengden av linolsyre (i form av glyserider = linoleater) utgjøre minst 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) 
og ikke overstige 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).
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5. MINERALER

5.1.  Natrium

– Natriumsalter kan tilsettes i bearbeidede kornbaserte næringsmidler bare av teknologiske grunner.

– Innholdet av natrium i bearbeidede kornbaserte næringsmidler skal ikke overstige 25 mg/100 kJ 
(100 mg/100 kcal).

5.2.  Kalsium

5.2.1. For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii), skal innholdet av kalsium utgjøre minst 20 mg/100 kJ (80 
mg/100 kcal).

5.2.2. For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv) som framstilles med tilsetting av melk (melkekjeks) og 
presenteres slik, skal innholdet av kalsium utgjøre minst 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. VITAMINER

6.1. For bearbeidede kornbaserte næringsmidler skal innholdet av tiamin utgjøre minst 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

6.2.  For produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii):

Per 100 kJ Per 100 kcal

Minst Høyst Minst Høyst

Vitamin A (μg RE)(1) 14 43 60 180

Vitamin D (μg)(2) 0,25 0,75 1 3

(1) RE = all-trans-retinolekvivalenter
(2) I form av kolekalciferol, hvorav 10 μg = 400 IE vitamin D.

 Disse grenseverdiene skal også gjelde dersom vitamin A og D tilsettes i andre bearbeidede kornbaserte 
næringsmidler.

7. GRENSEVERDIER FOR VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER, DERSOM SLIKE ER TILSATT

 Kravene med hensyn til næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, som markedsføres som slike 
produkter, eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger, unntatt for kalium og kalsium, der kravene 
gjelder for produktet slik det selges.

Næringsstoff Grenseverdi per 100 kcal

Vitamin A (μg RE) 180

Vitamin E (mg α-TE)() 3

Vitamin D (μg) 3

Vitamin C (mg) 12,5/25(2)

Tiamin (mg) 0,5

Riboflavin (mg) 0,4

Niacin (mg NE)(3) 4,5

Vitamin B6 (mg) 0,35

Folinsyre (μg) 50

Vitamin B12 (μg) 0,35
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Næringsstoff Grenseverdi per 100 kcal

Pantotensyre (mg) 1,5

Biotin (μg) 10

Kalium (mg) 160

Kalsium (mg) 80/180(4)/100(5)

Magnesium (mg) 40

Jern (mg) 3

Sink (mg) 2

Kobber (μg) 40

Jod (μg) 35

Mangan (mg) 0,6

(1) α-TE = d-α-tokoferolekvivalent
(2) Grenseverdien gjelder produkter beriket med jern.
(3) NE = Niacinekvivalenter = mg nikotinsyre + mg tryptofan/60.
(4) Grenseverdien gjelder for produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i) og ii).
(5) Grenseverdien gjelder for produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv).
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VEDLEGG II

GRUNNSAMMENSETNING AV BARNEMAT TIL SPEDBARN OG SMÅBARN

Kravene til næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, som markedsføres som slike produkter, eller som 
rekonstitueres etter produsentens anvisninger.

1. PROTEIN

1.1.  Dersom kjøtt, fjørfe, fisk, slaktebiprodukter eller andre tradisjonelle proteinkilder er de eneste ingrediensene som 
er nevnt i varebetegnelsen,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, i alt 
utgjøre minst 40 vektprosent av produktet,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, hver 
utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene i alt,

– skal proteininnholdet fra de nevnte kildene utgjøre minst 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.  Dersom kjøtt, fjørfe, fisk, slaktebiprodukter eller andre tradisjonelle proteinkilder enkeltvis eller kombinert er 
nevnt først i varebetegnelsen, enten produktet presenteres som et måltid eller ikke,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, i alt 
utgjøre minst 10 vektprosent av produktet,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, hver 
utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene i alt,

– skal proteininnholdet fra de nevnte kildene utgjøre minst 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.  Dersom kjøtt, fjørfe, fisk, slaktebiprodukter eller andre tradisjonelle proteinkilder enkeltvis eller kombinert er 
nevnt i varebetegnelsen, men ikke først, enten produktet presenteres som et måltid eller ikke,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, i alt 
utgjøre minst 8 vektprosent av produktet,

– skal kjøttet, fjørfeet, fisken, slaktebiproduktene eller de andre tradisjonelle proteinkildene som er nevnt, hver 
utgjøre minst 25 vektprosent av de nevnte proteinkildene i alt,

– skal proteininnholdet fra de nevnte kildene utgjøre minst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– skal produktets proteininnhold fra alle kilder i alt utgjøre minst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.  Dersom ost er nevnt sammen med andre ingredienser i varebetegnelsen på et usukret produkt, enten produktet 
presenteres som et måltid eller ikke,

– skal proteininnholdet fra meieriprodukter utgjøre minst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– skal produktets proteininnhold fra alle kilder i alt utgjøre minst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.  Dersom produktet i merkingen betegnes som et måltid, men kjøtt, fjørfe, fisk, slaktebiprodukter eller andre 
tradisjonelle proteinkilder ikke er nevnt i varebetegnelsen, skal proteininnholdet fra alle kilder i alt utgjøre minst 
0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
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1.6.  Sauser som presenteres som tilbehør til et måltid, skal unntas fra kravene i nr. 1.1-1.5.

1.7.  Søte retter der meieriprodukter er nevnt som første eller eneste ingrediens i varebetegnelsen, skal inneholde minst 
2,2 g melkeprotein/100 kcal. Alle andre søte retter skal unntas fra kravene i nr. 1.1-1.5.

1.8.  Tilsetting av aminosyrer skal tillates bare i den hensikt å forbedre næringsverdien til det tilstedeværende proteinet, 
og bare i de mengdene som er nødvendige for å oppnå dette.

2. KARBOHYDRATER

 Det samlede innholdet av karbohydrater i frukt- og grønnsaksjuicer samt nektarer, retter som bare inneholder 
frukt, og desserter eller puddinger skal ikke overstige:

– 10 g/100 ml for grønnsaksjuicer og drikker basert på disse,

– 15 g/100 ml for fruktjuicer og nektarer og drikker basert på disse,

– 20 g/100 g for retter som bare inneholder frukt,

– 25 g/100 g for desserter og puddinger,

– 5 g/100 g for andre drikker som ikke er melkebaserte.

3. FETT

3.1.  For produktene nevnt i nr. 1.1:

 Dersom kjøtt eller ost er de eneste ingrediensene eller er nevnt først i varebetegnelsen, skal produktets fettinnhold 
fra alle kilder i alt ikke overstige 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.  For alle andre produkter skal produktets fettinnhold fra alle kilder i alt ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. NATRIUM

4.1.  Det endelige natriuminnholdet i produktet skal enten være høyst 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eller høyst 
200 mg per 100 g. Dersom ost er den eneste ingrediensen som er nevnt i varebetegnelsen, skal imidlertid det 
endelige natriuminnholdet i produktet være høyst 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.  Natriumsalter kan ikke tilsettes i produkter som er basert på frukt, og ikke i desserter eller puddinger, bortsett fra 
av teknologiske grunner.

5. VITAMINER

Vitamin C

I fruktjuice, nektar eller grønnsaksjuice skal det endelige innholdet av vitamin C i produktet være enten minst 
6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) eller minst 25 mg per 100 g.

Vitamin A

I grønnsaksjuicer skal det endelige innholdet av vitamin A i produktet være minst 25 µg RE/100 kJ 
(100 µg RE/100 kcal).

Vitamin A skal ikke tilsettes i annen barnemat.

Vitamin D

Vitamin D skal ikke tilsettes i barnemat.
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6. GRENSEVERDIER FOR VITAMINER, MINERALER OG SPORSTOFFER, DERSOM SLIKE ER TILSATT

 Kravene til næringsstoffer gjelder for produkter som er klare til bruk, som markedsføres som slike produkter, 
eller som rekonstitueres etter produsentens anvisninger, unntatt for kalium og kalsium, der kravene gjelder for 
produktet slik det selges.

Næringsstoff Grenseverdi per 100 kcal

Vitamin A (μg RE) 180(1)

Vitamin E (mg α-TE) 3

Vitamin C (mg) 12,5/25(2)/125(3)

Tiamin (mg) 0,25

Riboflavin (mg) 0,4

Niacin (mg NE) 4,5

Vitamin B6 (mg) 0,35

Folinsyre (μg) 50

Vitamin B12 (μg) 0,35

Pantotensyre (mg) 1,5

Biotin (μg) 10

Kalium (mg) 160

Kalsium (mg) 80

Magnesium (mg) 40

Jern (mg) 3

Sink (mg) 2

Kobber (μg) 40

Jod (μg) 35

Mangan (mg) 0,6

(1) I samsvar med bestemmelsene i nr. 5.
(2) Grenseverdien gjelder produkter beriket med jern.
(3) Grenseverdien gjelder fruktbaserte retter, frukt- og grønnsaksjuicer samt nektarer. 
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VEDLEGG III

AMINOSYRESAMMENSETNINGEN	I	KASEIN

(g per 100 g protein)

Arginin 3,7

Cystin 0,3

Histidin 2,9

Isoleucin 5,4

Leucin 9,5

Lysin 8,1

Metionin 2,8

Fenylalanin 5,2

Treonin 4,7

Tryptofan 1,6

Tyrosin 5,8

Valin 6,7
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VEDLEGG IV

NÆRINGSSTOFFER

1. VITAMINER

Vitamin A

Retinol

Retinylacetat

Retinylpalmitat

Betakaroten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergokalciferol)

Vitamin D3 (= kolekalciferol)

Vitamin B1

Tiaminhydroklorid

Tiaminmononitrat

Vitamin B2

Riboflavin

Riboflavin-5’-natriumfosfat

Niacin

Nikotinamid

Nikotinsyre

Vitamin B6

Pyridoksinhydroklorid

Pyridoksin-5’-fosfat

Pyridoksindipalmitat

Pantotensyre

Kalsium-D-pantotenat

Natrium-D-pantotenat

Dexpantenol

Folat

Folinsyre

Vitamin B12

Cyanokobalamin

Hydroksokobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

L-askorbinsyre

Natrium L-askorbat

Kalsium L-askorbat

6-palmityl-L-askorbinsyre (askorbylpalmitat)

Kaliumaskorbat

Vitamin K

Fyllokinon (fytomenadion)

Vitamin E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferolacetat

DL-alfa-tokoferolacetat

2. AMINOSYRER

L-arginin
L-cystin
L-histidin
L-isoleucin
L-leucin
L-lysin
L-cystein

og deres hydroklorider

L-metionin

L-fenylalanin

L-treonin

L-tryptofan

L-tyrosin

L-valin

3. ANDRE STOFFER

Kolin

Kolinklorid

Kolinsitrat

Kolinbitartrat

Inositol

L-karnitin

L-karnitinhydroklorid
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4. SALTER AV MINERALER OG 
MIKRONÆRINGSSTOFFER

 Kalsium

Kalsiumkarbonat

Kalsiumklorid

Kalsiumsitrat

Kalsiumglukonat

Kalsiumglyserofosfat

Kalsiumlaktat

Kalsiumoksid

Kalsiumhydroksid

Kalsiumsalter av ortofosforsyre

Magnesium

Magnesiumkarbonat

Magnesiumklorid

Magnesiumsitrat

Magnesiumglukonat

Magnesiumoksid

Magnesiumhydroksid

Magnesiumsalter av ortofosforsyre

Magnesiumsulfat

Magnesiumlaktat

Magnesiumglyserofosfat

Kalium

Kaliumklorid

Kaliumsitrat

Kaliumglukonat

Kaliumlaktat

Kaliumglyserofosfat

Jern

Jern(II)sitrat

Ammoniumjernsitrat

Jernglukonat

Jernlaktat

Jern(II)sulfat

Jern(II)fumarat

Jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)

Jern (karbonyl + elektrolytisk + hydrogenredusert)

Jern(III)sakkarat

Natriumjern(III)difosfat

Jern(II)karbonat

Kobber

Kobber-lysinkompleks

Kobberkarbonat

Kobbersitrat

Kobberglukonat

Kobbersulfat

Sink

Sinkacetat

Sinkklorid

Sinksitrat

Sinklaktat

Sinksulfat

Sinkoksid

Sinkglukonat

Mangan

Mangankarbonat

Manganklorid

Mangansitrat

Manganglukonat

Mangansulfat

Manganglyserofosfat

Jod

Natriumjodid

Kaliumjodid

Kaliumjodat

Natriumjodat
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VEDLEGG V

REFERANSEVERDIER	FOR	DEKLARASJON	AV	NÆRINGSINNHOLD	FOR	NÆRINGSMIDLER	
BEREGNET	På	SPEDBARN	OG	SMåBARN

Næringsstoff Referanseverdi for deklarasjon

Vitamin A (μg) 400

Vitamin D (μg) 10

Vitamin C (mg) 25

Tiamin (mg) 0,5

Riboflavin (mg) 0,8

Niacin-ekvivalenter (mg) 9

Vitamin B6 (mg) 0,7

Folat (μg) 100

Vitamin B12 (μg) 0,7

Kalsium (mg) 400

Jern (mg) 6

Sink (mg) 4

Jod (μg) 70

Selen (μg) 10

Kobber (mg) 0,4
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VEDLEGG VI

SÆRSKILTE	GRENSEVERDIER	FOR	RESTER	AV	PLANTEVERNMIDLER	ELLER	METABOLITTER	
AV	PLANTEVERNMIDLER	I	BEARBEIDEDE	KORNBASERTE	NÆRINGSMIDLER	OG	BARNEMAT

Stoffets kjemiske betegnelse Grenseverdi for restmengder
(mg/kg)

Kadusafos 0,006

Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oksydemeton-metyl (hver for seg eller 
kombinert, uttrykt som demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos 0,008

Fipronil (summen av fipronil og fipronil-desulfinyl, uttrykt som fipronil) 0,004

Propineb/propylentiourea (summen av propineb og propylentiourea) 0,006
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VEDLEGG VII 

PLANTEVERNMIDLER SOM IKKE SKAL BRUKES I LANDBRUKSPRODUKTER BEREGNET PÅ 
PRODUKSJON AV BEARBEIDEDE KORNBASERTE NÆRINGSMIDLER OG BARNEMAT

Tabell 1

Stoffets	kjemiske	betegnelse	(definisjon	av	rest)

Disulfoton (summen av disulfoton, disulfotonsulfoksid og disulfotonsulfon, uttrykt som disulfoton)

Fensulfotion (summen av fensulfotion, dets oksygenanalog og deres sulfoner, uttrykt som fensulfotion)

Fentin, uttrykt som trifenyltinnkation

Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets salter og estere, herunder konjugater, uttrykt som haloksyfop)

Heptaklor og trans-heptaklorepoksid, uttrykt som heptaklor

Heksaklorbenzen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (summen av terbufos, dets sulfoksid og sulfon, uttrykt som terbufos)

Tabell 2

Stoffets	kjemiske	betegnelse

Aldrin og dieldrin, uttrykt som dieldrin

Endrin
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VEDLEGG VIII 

DEL A

Opphevet	direktiv	med	endringer

(nevnt	i	artikkel	9)

Kommisjonsdirektiv 96/5/EF (EFT L 49 av 28.2.1996, s. 17.)

Kommisjonsdirektiv 98/36/EF (EFT L 167 av 12.6.1998, s. 23.)

Kommisjonsdirektiv 1999/39/EF (EFT L 124 av 18.5.1999, s. 8.)

Kommisjonsdirektiv 2003/13/EF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 33.)

DEL B

Liste	over	tidsfrister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(nevnt	i	artikkel	9)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding
Tillatelse til handel med 

produkter som er i samsvar med 
dette direktiv

Forbud mot handel med 
produkter som ikke er i samsvar 

med dette direktiv

96/5/EF 30. september 1997 1. oktober 1997 31. mars 1999

98/36/EF 31. desember 1998 1. januar 1999 1. januar 2000

1999/39/EF 30. juni 2000 30. juni 2000 1. juli 2002

2003/13/EF 6. mars 2004 6. mars 2004 6. mars 2005
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VEDLEGG IX

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 96/5/EF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1, 2 og 3 Artikkel 1 nr. 1, 2 og 3

Artikkel 1 nr. 4 innledende setning Artikkel 2 nr. 4 innledende setning

Artikkel 1 nr. 4 første strekpunkt Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 4 annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 4 tredje strekpunkt Artikkel 2 bokstav c)

Artikkel 2 Artikkel 3

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Artikkel 5 Artikkel 6

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 7 nr. 1

Artikkel 6 nr. 2 første ledd Artikkel 7 nr. 2 første ledd

Artikkel 6 nr. 2 annet ledd Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 6 nr. 2 tredje ledd Artikkel 7 nr. 2 annet ledd

Artikkel 6 nr. 3 bokstav a) første ledd innledende setning Artikkel 7 nr. 3 innledende setning

Artikkel 6 nr. 3 bokstav a) første ledd i) Artikkel 7 nr. 3 bokstav a)

Artikkel 6 nr. 3 bokstav a) første ledd ii) Artikkel 7 nr. 3 bokstav b)

Artikkel 6 nr. 3 bokstav a) annet ledd Artikkel 7 nr. 4

Artikkel 6 nr. 3 bokstav b) Artikkel 7 nr. 5

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 7 nr. 6

Artikkel 7 Artikkel 8

Artikkel 8 —

— Artikkel 9

Artikkel 9 Artikkel 10

Artikkel 10 Artikkel 11

Vedlegg I innledende setning Vedlegg I innledende setning

Vedlegg I nr. 1, 2 og 3 Vedlegg I nr. 1, 2 og 3

Vedlegg I nr. 4 Vedlegg I nr. 4

Vedlegg I nr. 4.1 Vedlegg I nr. 4.1

Vedlegg I nr. 4.2 Vedlegg I nr. 4.2

Vedlegg I nr. 4.2 bokstav a) Vedlegg I nr. 4.2 første strekpunkt
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Vedlegg I nr. 4.2 bokstav b) Vedlegg I nr. 4.2 annet strekpunkt

Vedlegg I nr. 4.2 bokstav c) Vedlegg I nr. 4.2 tredje strekpunkt

Vedlegg I nr. 5 og 6 Vedlegg I nr. 5 og 6

Vedlegg II innledende setning Vedlegg II innledende setning

Vedlegg II nr. 1 Vedlegg II nr. 1

Vedlegg II nr. 1.1-1.3 Vedlegg II nr. 1.1-1.3

Vedlegg II nr. 1.3a Vedlegg II nr. 1.4

Vedlegg II nr. 1.4 Vedlegg II nr. 1.5

Vedlegg II nr. 1.4a Vedlegg II nr. 1.6

Vedlegg II nr. 1.4b Vedlegg II nr. 1.7

Vedlegg II nr. 1.5 Vedlegg II nr. 1.8

Vedlegg II nr. 2-5 Vedlegg II nr. 2-5

Vedlegg III Vedlegg III

Vedlegg IV Vedlegg IV

Vedlegg V Vedlegg V

Vedlegg VI Vedlegg I nr. 7 og vedlegg II nr. 6

Vedlegg VII Vedlegg VI

Vedlegg VIII Vedlegg VII 

— Vedlegg VIII 

— Vedlegg IX
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 89/107/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige 
behov(1), særleg artikkel 3 nr. 3 bokstav a),

etter samråd med Vitskapsutvalet for næringsmiddel og Den 
europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik (EFSA) og

ut frå desse synsmåtane:

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 
1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(2) inneheld 
ei liste over dei stoffa som kan nyttast som søtstoff i 
næringsmiddel.

2) I kommisjonsdirektiv 95/31/EF av 5. juli 1995 om 
fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff 
som kan nyttast i næringsmiddel(3) er det fastsett 
reinleikskriterium for dei søtstoffa som er førde opp i 
direktiv 94/35/EF.

3) Det bør vedtakast spesifikke kriterium for E 968 erytritol, 
eit nytt tilsetjingsstoff i næringsmiddel som er godkjent 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 
5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i 
næringsmidler.

4) Fleire språkversjonar av direktiv 95/31/EF inneheld visse 
feil med omsyn til følgjande stoff: E 954 sakkarin og 
tilhøyrande Na-, K- og Ca-salt, E 955 sukralose, E 962 
salt av aspartam og acesulfam, E 965 (i) maltitol og E 966 
laktitol. Desse feila bør rettast. Det bør dessutan takast 
omsyn til dei spesifikasjonane og analyseteknikkane for 
tilsetjingsstoff som er fastsette i Codex Alimentarius av 
Den felles FAO/WHO-ekspertgruppa for tilsetjingsstoff 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 9.12.2006, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 48, 11.10.2007, s. 3.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEF L 237 av 10.9.1994, s. 3. Direktivet sist endra ved direktiv 2006/52/EF 
(TEU L 204 av 26.7.2006, s. 10).

(3) TEF L 178 av 28.7.1995, s. 1. Direktivet sist endra ved direktiv 2004/46/EF 
(TEU L 114 av 21.4.2004, s. 15).

i næringsmiddel (JECFA). Særleg er dei spesifikke 
reinleikskriteria vortne tilpassa der det er naudsynt, for 
å ta omsyn til grenseverdiane til dei einskilde relevante 
tungmetalla. Av omsyn til klarleiken bør heile teksta som 
gjeld desse stoffa, bytast ut.

5) EFSA konkluderte i fråsegna si av 19. april 2006 
med at samansetnaden av maltitolsirup som vert 
framstilt etter ein ny produksjonsmetode, er den same 
som det noverande produktet har, og er i samsvar 
med den eksisterande spesifikasjonen. Det er difor 
naudsynt å endre definisjonen av E 965 (ii) maltitolsirup 
i direktiv 95/31/EF for E 965 ved å inkludere den nye 
produksjonsmetoden.

6) Direktiv 95/31/EF bør difor endrast og rettast.

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

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 95/31/EF vert endra og retta i samsvar 
med vedlegget til dette direktivet.

Artikkel 2

1. Medlemsstatane skal innan 15. februar 2008 setje i kraft 
dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg 
etter dette direktivet. Dei skal straks sende Kommisjonen 
teksta til desse føresegnene og ein jamføringstabell som viser 
samanhengen mellom  desse føresegnene og føresegnene i 
dette direktivet.

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

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

KOMMISJONSDIREKTIV	2006/128/EF

av	8.	desember	2006

om	endring	og	retting	av	direktiv	95/31/EF	om	fastsetjing	av	spesifikke	reinleikskriterium	for	søtstoff	
som	kan	nyttast	i	næringsmiddel(*)

	2010/EØS/38/08



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/90 15.7.2010

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. desember 2006.

  For Kommisjonen

  Markos KYPRIANOU

  Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegget til direktiv 95/31/EF vert det gjort følgjande endringar:

1. Følgjande nye tekst om E 968 erytritol vert sett inn etter E 967 xylitol:

«E	968	ERYTRITOL

Synonym Meso-erytritol, tetrahydroksybutan, erytritt

Definisjon Vert framstilt ved gjæring av ei karbohydratkjelde med trygg 
og eigna osmofil gjærsopp av næringsmiddelkvalitet, som t.d. 
Moniliella pollinis eller Trichosporonoides megachilensis, og 
deretter reinsa og tørka

Kjemisk nemning 1,2,3,4-butantetrol

Einecs-nummer 205-737-3

Kjemisk formel C4H10O4

Molekylmasse 122,12

Innhald Ikkje under 99 % etter tørking

Karakteristikk Fargelause, luktfrie, ikkje-hygroskopiske, varmefaste 
krystallar som er 60-80 % søtare enn sukrose

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Lett løyseleg i vatn, tungt løyseleg i etanol, uløyseleg i 
dietyleter

B.  Smeltepunktsområde 119-123 °C

Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 0,2 % (70 °C i seks timar i ein vakuumeksikkator)

Sulfatoske Ikkje over 0,1 %

Reduserande stoff Ikkje over 0,3 %, uttrykt som D-glukose

Ribitol og glyserol Ikkje over 0,1 %

Bly Ikkje over 0,5 mg/kg»

2. Teksta som gjeld E 954 sakkarin og tilhøyrande Na-, K- og Ca-salt, skal lyde:

«E	954	SAKKARIN	OG	TILHØYRANDE	Na-,	K-	og	Ca-SALT

(I)  SAKKARIN

Definisjon

Kjemisk nemning 3-okso-2,3-dihydrobenzo(d)isotiazol-1,1-dioksid

Einecs-nummer 201-321-0

Kjemisk formel C7H5NO3S

Relativ molekylmasse 183,18

Innhald Ikkje under 99 % og ikkje over 101 % of C7H5NO3S, rekna 
ut på grunnlag av tørrstoffet

Karakteristikk Kvite krystallar eller kvitt krystallinsk pulver utan lukt 
eller med ein svak aromatisk lukt og med søt smak, sjølv i 
svært uttynna løysingar. Om lag 300-500 gongar søtare enn 
sukrose
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Kjenneteikn

Løysingsevne Tungt løyseleg i vatn, løyseleg i basiske løysingar, svært tungt 
løyseleg i etanol

Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 1 % (105 °C i to timar)

Smeltepunktsområde 226-230 °C

Sulfatoske Ikkje over 0,2 %, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Benzosyre og salisylsyre Bland tre dropar av ei tilnærma molar vassløysing av jarn(III)
klorid i 10 ml av ei løysing med tilhøvet 1:20 som først er 
syrna med fem dropar eddiksyre. Det vert ikkje danna botnfall 
eller fiolett farge

o-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

p-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Benzosyre-p- sulfonamid Ikkje over 25 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Stoff som karboniserer lett Ingen

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Selen Ikkje over 30 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

(II)  NATRIUMSAKKARIN

Synonym Sakkarin, natriumsalt av sakkarin

Definisjon

Kjemisk nemning Natrium-o-benzosulfimid, natriumsalt av 2,3-dihydro-
3-oksobenzisosulfonazol, natriumsaltdihydrat av 
1,2-benzisotiazolin-3-on-1,1-dioksid

Einecs-nummer 204-886-1

Kjemisk formel C7H4NNaO3S·2H2O

Relativ molekylmasse 241,19

Innhald Ikkje under 99 % og ikkje over 101 % of C7H5NO3S, rekna ut 
på grunnlag av tørrstoffet

Karakteristikk Kvite krystallar eller kvitt krystallinsk, effloreserande pulver 
utan lukt eller med svak lukt og med svært søt smak, sjølv i 
svært uttynna løysingar. Om lag 300-500 gongar søtare enn 
sukrose i uttynna løysingar

Kjenneteikn

Løysingsevne Lett løyseleg i vatn, svært tungt løyseleg i etanol

Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 15 % (120 °C i fire timar)

Benzosyre og salisylsyre Bland tre dropar av ei tilnærma molar vassløysing av jarn(III)
klorid i 10 ml av ei løysing med tilhøvet 1:20 som først er 
syrna med fem dropar eddiksyre. Det vert ikkje danna botnfall 
eller fiolett farge

o-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

p-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet
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Benzosyre-p-sulfonamid Ikkje over 25 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Stoff som karboniserer lett Ingen

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Selen Ikkje over 30 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

(III)		KALSIUMSAKKARIN

Synonym Sakkarin, kalsiumsalt av sakkarin

Definisjon

Kjemisk nemning Kalsium-o-benzosulfimid, kalsiumsalt av 2,3-dihydro-
3-oksobenzisosulfonazol, kalsiumsalthydrat (2:7) av 
1,2-benzisotiazolin-3-on-1,1-dioksid

Einecs-nummer 229-349-9

Kjemisk formel C14H8CaN2O6S2·31/2H2O

Relativ molekylmasse 467,48

Innhald Ikkje under 95 % av C14H8CaN2O6S2, rekna ut på grunnlag 
av tørrstoffet

Karakteristikk Kvite krystallar eller kvitt krystallinsk pulver utan lukt eller 
med svak lukt og med svært søt smak, sjølv i svært uttynna 
løysingar. Om lag 300-500 gongar søtare enn sukrose i uttynna 
løysingar

Kjenneteikn

Løysingsevne Lett løyseleg i vatn, løyseleg i etanol

Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 13,5 % (120 °C i fire timar)

Benzosyre og salisylsyre Bland tre dropar av ei tilnærma molar vassløysing av jarn(III)
klorid i 10 ml av ei løysing med tilhøvet 1:20 som først er 
syrna med fem dropar eddiksyre. Det vert ikkje danna botnfall 
eller fiolett farge

o-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

p-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Benzosyre-p-sulfonamid Ikkje over 25 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Stoff som karboniserer lett Ingen

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Selen Ikkje over 30 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

(IV)  KALIUMSAKKARIN

Synonym Sakkarin, kaliumsalt av sakkarin

Definisjon

Kjemisk nemning Kalium-o-benzosulfimid, kaliumsalt av 2,3-dihydro-
3-oksobenzisosulfonazol, kaliumsaltmonohydrat av 
1,2-benzisotiazolin-3-on-1,1-dioksid

Einecs-nummer

Kjemisk formel C7H4KNO3S·H2O
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Relativ molekylmasse 239,77

Innhald Ikkje under 99 % og ikkje over 101 % of C7H5NO3S, rekna ut 
på grunnlag av tørrstoffet

Karakteristikk Kvite krystallar eller kvitt krystallinsk pulver utan lukt eller 
med svak lukt og med svært søt smak, sjølv i svært uttynna 
løysingar. Om lag 300-500 gongar søtare enn sukrose

Kjenneteikn

Løysingsevne Lett løyseleg i vatn, svært tungt løyseleg i etanol

Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 8 % (120 °C i fire timar)

Benzosyre og salisylsyre Bland tre dropar av ei tilnærma molar vassløysing av jarn(III)
klorid i 10 ml av ei løysing med tilhøvet 1:20 som først er 
syrna med fem dropar eddiksyre. Det vert ikkje danna botnfall 
eller fiolett farge

o-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

p-toluensulfonamid Ikkje over 10 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Benzosyre-p-sulfonamid Ikkje over 25 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Stoff som karboniserer lett Ingen

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Selen Ikkje over 30 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet»

3. Teksta som gjeld E 955 sukralose, skal lyde:

«E	955	SUKRALOSE

Synonym 4,1’,6-triklorgalaktosukrose

Definisjon

Kjemisk nemning 1,6-diklor-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranosyl-4-klor-4-
deoksy-α-D-galaktopyranosid

Einecs-nummer 259-952-2

Kjemisk formel C12H19Cl3O8

Molekylmasse 397,64

Innhald Ikkje under 98 % og ikkje over 102 % C12H19Cl3O8, rekna ut 
på grunnlag av tørrstoffet.

Karakteristikk Kvitt til kvitleg krystallinsk pulver nesten utan lukt

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Lett løyseleg i vatn, metanol og etanol

Tungt løyseleg i etylacetat
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B.  Infraraud absorpsjon Ein suspensjon av prøva i kaliumbromid skal ha eit infraraudt 
absorpsjonsspektrum som viser relative toppunkt ved bølgjetal 
som svarar til bølgjetala i referansespekteret ved bruk av ein 
referansestandard av sukralose

C.  Tyntsjiktskromatografi Hovudflekken i prøveløysinga har den same Rf –verdien som 
hovudflekken i standardløysing A i prøva for andre klorerte 
disakkarid. Denne standardløysinga vert oppnådd ved å løyse 
1,0 g referansestandard av sukralose i 10 ml metanol

D. Spesifikk rotasjon [a]20D: +84,0º til +87,5º, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet 
(10 % w/v-løysing)

Reinleiksgrad

Vatn Ikkje over 2,0 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfatoske Ikkje over 0,7 %

Andre klorerte disakkarid Ikkje over 0,5 %

Klorerte monosakkarid Ikkje over 0,1 %

Trifenylfosfinoksid Ikkje over 150 mg/kg

Metanol Ikkje over 0,1 %

Bly Ikkje over 1 mg/kg»

4. Teksta som gjeld E 962 salt av aspartam og acesulfam, skal lyde:

«E	962	SALT	AV	ASPARTAM	OG	ACESULFAM

Synonym Aspartam og acesulfam, salt av aspartam og acesulfam

Definisjon Saltet vert framstilt ved å varme opp ei løysing med sur 
pH-verdi av aspartam og acesulfam K i tilhøvet 2:1 (w/w) og 
la det krystallisere seg. Kalium og fukt vert fjerna. Produktet 
er meir stabilt enn aspartam aleine

Kjemisk nemning 6-metyl-1,2,3-oksatiasin-4(3H)-on-2,2-dioksidsalt av 
L-fenylalanyl-2-metyl-L-a-asparaginsyre

Kjemisk formel C18H23O9N3S

Molekylmasse 457,46

Innhald 63,0-66,0 % aspartam (på grunnlag av tørrstoffet) og 
34,0-37,0 % acesulfam (syre på grunnlag av tørrstoffet)

Karakteristikk Kvitt krystallinsk pulver utan lukt

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Svært tungt løyseleg i vatn, tungt løyseleg i etanol

B.  Transmisjonsfaktor Transmisjonsfaktoren for ei 1 %-løysing, fastsett i vatn 
i ei celle på 1 cm ved 430 nm ved hjelp av eit høveleg 
spektrofotometer og med vatn som referanseløysing, skal 
ikkje vere under 0,95, noko som tilsvarar ein absorbans på 
under ca. 0,022

C.  Spesifikk rotasjon [α]D
20 = + 14,5° til + 16,5°

Skal fastsetjast ved hjelp av ein konsentrasjon av 6,2 g i 
100 ml maursyre (15N) innan 30 min. etter at løysinga 
er framstilt. Den utrekna spesifikke rotasjonen skal delast 
på 0,646 for å korrigere for aspartaminnhaldet i saltet av 
aspartam og acesulfam
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Reinleiksgrad

Tørketap Ikkje over 0,5 % (105 °C i fire timar)

5-benzyl-3,6-diokso-2-piperazineddiksyre Ikkje over 0,5 %

Bly Ikkje over 1 mg/kg»

5. Teksta som gjeld E 965 (i) maltitol, skal lyde:

«E	965	(i)	MALTITOL

Synonym D-Maltitol, hydrogenert maltose

Definisjon

Kjemisk nemning (α)-D-glukopyranosyl-1,4-D-glucitol

Einecs-nummer 209-567-0

Kjemisk formel C12H24O11

Relativ molekylmasse 344,31

Innhald Ikkje under 98 % D-maltitol

C12H24O11, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Karakteristikk Kvitt krystallinsk pulver med søt smak

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Svært løyseleg i vatn, tungt løyseleg i etanol

B.  Smeltepunktsområde 148 til 151 °C

C.  Spesifikk rotasjon [α]D
20 = + 105,5° til + 108,5° (5 % løysing etter vekt eller 

volum)

Reinleiksgrad

Vatn Ikkje over 1 % (Karl Fischer-metoden)

Sulfatoske Ikkje over 0,1 %, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Reduserande sukker Ikkje over 0,1 %, uttrykt som glukose, rekna ut på grunnlag 
av tørrstoffet

Klorid Ikkje over 50 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Sulfat Ikkje over 100 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Nikkel Ikkje over 2 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet»

6. Teksta som gjeld E 965 (ii) maltitolsirup, skal lyde:

«E	965	(ii)	MALTITOLSIRUP

Synonym Hydrogenert glukosesirup med høgt innhald av maltose, 
hydrogenert glukosesirup

Definisjon Ei blanding som i hovudsaka inneheld maltitol, sorbitol og 
hydrogenerte oligo- og polysakkarid. Blandinga er framstilt 
ved katalytisk hydrogenering av glukosesirup med høgt 
innhald av maltose eller ved hydrogenering og deretter 
blanding av dei einskilde delemna. Finst som handelsvare 
både som sirup og i fast form

Innhald Til saman ikkje under 99 % hydrogenerte sakkarid, rekna ut 
på grunnlag av tørrstoffet og ikkje under 50 % maltitol, rekna 
ut på grunnlag av tørrstoffet
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Karakteristikk Klar, tjuktflytande væske utan farge og lukt, eller kvit 
krystallinsk masse

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Svært løyseleg i vatn, tungt løyseleg i etanol

C.  Tyntsjiktskromatografi Positivt prøvingsresultat

Reinleiksgrad

Vatn Ikkje over 31 % (Karl Fischer-metoden)

Reduserande sukker Ikkje over 0,3 % (som glukose)

Sulfatoske Ikkje over 0,1 %

Klorid Ikkje over 50 mg/kg

Sulfat Ikkje over 100 mg/kg

Nikkel Ikkje over 2 mg/kg

Bly Ikkje over 1 mg/kg»

7.  Teksta som gjeld E 966 laktitol, skal lyde:

«E	966	LAKTITOL

Synonym Laktitt, laktositol, laktobiositt

Definisjon

Kjemisk nemning 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol

Einecs-nummer 209-566-5

Kjemisk formel C12H24O11

Relativ molekylmasse 344,32

Innhald Ikkje under 95 %, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Karakteristikk Krystallinsk pulver med søt smak eller fargelaus løysing. 
Krystallinske produkt finst i vassfri form og som mono- og 
dihydrat

Kjenneteikn

A.  Løysingsevne Svært løyseleg i vatn

C.  Spesifikk rotasjon [α]D
20 = + 13° to + 16°, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet 

(10 % vassløysing etter vekt eller volum)

Reinleiksgrad

Vatn Krystallinske produkt: ikkje over 10,5 % (Karl Fischer-
metoden)

Andre polyol Ikkje over 2,5 %, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Reduserande sukker Ikkje over 0,2 %, uttrykt som glukose, rekna ut på grunnlag 
av tørrstoffet

Klorid Ikkje over 100 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Sulfat Ikkje over 200 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Sulfatoske Ikkje over 0,1 %, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Nikkel Ikkje over 2 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Arsen Ikkje over 3 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet

Bly Ikkje over 1 mg/kg, rekna ut på grunnlag av tørrstoffet»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

etter samråd med Vitenskapskomiteen for næringsmidler og 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 96/77/EF av 2. desember 
1996 om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for 
andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer 
og søtstoffer(2), er det fastsatt renhetskriterier for 
tilsetningsstoffene nevnt i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer(3).

2) Renhetskriteriene for E 216 propyl-p-hydroksybenzoat og 
E 217 natriumpropyl-p-hydroksybenzoat som ikke lenger 
er tillatt å bruke som tilsetningsstoffer i næringsmidler, 
bør oppheves.

3) Flere språkversjoner av direktiv 96/77/EF inneholder 
feil om følgende stoffer: E 307 alfa-tokoferol, E 315 
erytorbinsyre, E 415 Xantangummi. Disse feilene må 
rettes. I tillegg må det tas hensyn til spesifikasjonene 
og analysemetodene for tilsetningsstoffer som 
er fastsatt i Codex Alimentarius utarbeidet av Den 
felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer 
i næringsmidler (JECFA). Særlig ved behov er de 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 346 av 9.12.2006, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 48, 11.10.2007, s. 3.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 339 av 30.12.1996, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2004/45/
EF (EUT L 113 av 20.4.2004, s. 19).

(3) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/52/EF 
(EUT L 204 av 26.7.2006, s. 10).

spesifikke renhetskriteriene blitt tilpasset grenseverdiene 
for de enkelte berørte tungmetallene. Av klarhetshensyn 
bør hele teksten om disse stoffene erstattes.

4) Innholdet av sulfataske som er angitt i renhetskriteriet 
for E 472c sitronsyreestere av mono- og diglyserider 
av fettsyrer, bør endres for å omfatte helt eller delvis 
nøytraliserte produkter.

5) Det er nødvendig å sikre at E 559 aluminiumsilikat 
produseres av rå kaolinleire som ikke i uakseptabel grad 
er forurenset av dioksin. Forekomsten av dioksin i rå 
kaolinleire bør derfor begrenses mest mulig.

6) Det må vedtas spesifikasjoner for de nye 
tilsetningsstoffene i næringsmidler som ble godkjent 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 
5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre 
tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og 
søtstoffer, og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i 
næringsmidler: E 319 tertiær-butylhydrokinon (TBHQ), 
E 426 soyabønnehemicellulose, E 462 etylcellulose, 
E 586 4-heksylresorcinol, E 1204 pullulan og E 1452 
aluminiumoktenylsuksinatstivelse.

7) Vedtak 96/77/EF bør derfor endres og rettes.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegget til direktiv 96/77/EF skal endres og rettes i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

KOMMISJONSDIREKTIV	2006/129/EF

av	8.	desember	2006

om	endring	og	retting	av	direktiv	96/77/EF	om	fastsettelse	av	spesifikke	renhetskriterier	for	andre	
tilsetningsstoffer	i	næringsmidler	enn	fargestoffer	og	søtstoffer(*)

	2010/EØS/38/09
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Artikkel 2

1.  Medlemsstatene skal innen 15. februar 2008 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene 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.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Markos KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Vedlegget til direktiv 96/77/EF skal endres og rettes som følger:

1.  Tekstene om E 216 propyl-p-hydroksybenzoat og E 217 natriumpropyl-p-hydroksybenzoat skal utgå.

2.  Teksten om E 307 alfa-tokoferol skal lyde:

«E	307	ALFA-TOKOFEROL

Synonymer DL-α-tokoferol

Definisjon

Kjemisk betegnelse DL-5,7,8-trimetyltokol

DL-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridekyl)-6-
kromanol

Einecs-nummer 233-466-0

Kjemisk formel C29H50O2

Molekylvekt 430,71

Innhold Ikke under 96 %

Beskrivelse Klar, svakt gul til ravfarget nesten luktfri tyktflytende olje 
som oksiderer og mørkner når den eksponeres for luft eller lys

Identifikasjon

A. Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i etanol, blandbar med eter

B. Spektrofotometri I absolutt etanol er maksimal absorpsjon cirka 292 nm

Renhet

Brytningstall nD
20 1,503-1,507

Spesifikk absorpsjon E1 %
1 cm i etanol E1 %

1 cm (292 nm) 72-76

(0,01 g i 200 ml absolutt etanol)

Sulfataske Ikke over 0,1 %

Spesifikk rotasjon [α]25
D0° ± 0,05° (1 til 10 løsning i kloroform)

Bly Ikke over 2 mg/kg»

3.  Teksten om E 315 erytorbinsyre skal lyde:

«E	315	ERYTORBINSYRE

Synonymer Isoaskorbinsyre

D-araboaskorbinsyre

Definisjon

Kjemisk betegnelse D-erytro-heks-2-en-syre-γ-lakton

Isoaskorbinsyre

D-isoaskorbinsyre
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Einecs-nummer 201-928-0

Kjemisk formel C6H8O6

Molekylvekt 176,13

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvitt til blekgult krystallinsk fast stoff som mørkner gradvis 
når det eksponeres for lys

Identifikasjon

A. Smeltepunkts område 164 °C-172 °C med nedbryting

B. Positiv prøve for askorbinsyre/ farge-
reaksjon

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 0,4 %, etter tørking under nedsatt trykk på silikagel 
i 3 timer

Sulfataske Ikke over 0,3 %

Spesifikk rotasjon [α]25
D10 % (w/v) vandig løsning mellom – 16,5° og – 18,0°

Oksalat Til en løsning av 1 g i 10 ml vann tilsettes 2 dråper iseddik og 
5 ml 10 % kalsiumacetatløsning. Løsningen skal forbli klar

Bly Ikke over 2 mg/kg»

4.  Følgende tekst om E 319 tertiær-butylhydrokinon (TBHQ) innsettes etter E 316 natriumerytorbat:

«E	319	TERTIÆR-BUTYLHYDROKINON	(TBHQ)

Synonymer TBHQ

Definisjon

Kjemisk betegnelse Tert-butyl-1,4-benzendiol

2-(1,1-dimetyletyl)-1,4-benzendiol

Einecs-nummer 217-752-2

Kjemisk formel C10H14O2

Molekylvekt 166,22

Innhold Ikke under 99 % C10H14O2

Beskrivelse Hvitt krystallinsk fast stoff med karakteristisk lukt

Identifikasjon

A. Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, løselig i etanol

B. Smeltepunkt Ikke under 126,5 °C

C. Fenoler Cirka 5 mg av prøven oppløses i 10 ml metanol og det tilsettes 
10,5 ml dimetylamin (1:4). Det framkommer en rød til rosa 
farge
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Renhet

Tert-butyl-p-benzokinon Ikke over 0,2 %

2,5-Di-tert-butyl-hydrokinon Ikke over 0,2 %

Hydroksykinon Ikke over 0,1 %

Toluen Ikke over 25 mg/kg

Bly Ikke over 2 mg/kg»

5. Teksten om E 415 Xantangummi skal lyde:

«E	415	XANTANGUMMI

Definisjon Xantangummi er en polysakkaridgummi med høy molekylvekt 
framstilt ved gjæring i renkultur av et karbohydrat med naturlige 
stammer av Xanthomonas campestris, renset ved ekstraksjon 
med etanol eller 2-propanol, tørket og malt. Den inneholder 
D-glukose og D-mannose som dominerende heksoseenheter, 
sammen med D-glukuronsyre og pyrodruesyre, og framstilles 
som natrium-, kalium- eller kalsiumsalt. Løsninger av den er 
nøytrale

Molekylvekt Cirka 1 000 000

Einecs-nummer 234-394-2

Innhold Gir på tørrstoffbasis ikke under 4,2 % og ikke over 5 % CO2, 
som tilsvarer mellom 91 og 108 % Xantangummi

Beskrivelse Kremfarget pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Løselig i vann. Uløselig i etanol

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 2 ½ time)

Total aske Ikke over 16 % på tørrstoffbasis bestemt ved 650 °C etter 
tørking ved 105 °C i 4 timer

Pyrodruesyre Ikke under 1,5 %

Nitrogen Ikke over 1,5 %

Etanol og 2-propanol Ikke over 500 mg/kg hver for seg eller til sammen

Bly Ikke over 2 mg/kg

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram

E. coli Ikke påvist i 5 g

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g

Xanthomonas campestris Ingen levedyktige celler i 1 g»
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6.  Følgende tekst om E 426 soyabønnehemicellulose innsettes etter E 425(ii) konjacglukomannan:

«E	426	SOYABØNNEHEMICELLULOSE

Synonymer

Definisjon Soyabønnehemicellulose er et raffinert vannløselig 
polysakkarid framstilt av naturlige stammer av 
soyabønnefibrer ved ekstraksjon med varmt vann

Kjemisk betegnelse Vannløselige polysakkarider av soyabønner

Vannløselige soyabønnefibrer

Innhold Ikke under 74 % karbohydrat

Beskrivelse Frittflytende, forstøvet hvitt pudder

Identifikasjon

A. Løselighet Løselig i varmt og kaldt vann uten geldannelse

 pH i en 1 %-løsning 5,5 ± 1,5

B. Viskositet i 10 %-løsning Ikke over 200 mPa.s

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 7 % (105 °C, 4 timer)

Protein Ikke over 14 %

Total aske Ikke over 9,5 % (600 °C, 4 timer)

Arsen Ikke over 2 mg/kg

Bly Ikke over 5 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg

Normalt kimtall Ikke over 3 000 kolonier per gram

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonier per gram

E. coli Ingen i 10 g»

7.  Følgende tekst om E 462 etylcellulose innsettes etter E 461metylcellulose:

«E	462	ETYLCELLULOSE

Synonymer Celluloseetyleter

Definisjon Etylcellulose er cellulose framstilt direkte av fiberholdig 
plantemateriale og delvis foretret med etylgrupper

Kjemisk betegnelse Celluloseetyleter

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter 
med følgende generelle formel:

C6H7O2(OR1)(OR2), der R1 og R2 hver kan være:

– H

– CH2CH3
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Innhold Ikke under 44 % og ikke over 50 % etoksylgrupper (-OC2H5) 
på tørrstoffbasis (dvs. ikke mer enn 2,6 etoksylgrupper per 
anhydroglukoseenhet)

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt til hvitlig pulver, uten lukt og smak

Identifikasjon

A. Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, glyserol og 1,2-propandiol, men i 
varierende grad løselig i visse organiske løsemidler, avhengig 
av etoksylinnholdet. Etylcellulose som inneholder mellom 
46 og 48 % etoksylgrupper er lett løselig i tetrahydrofuran, 
metylacetat, triklormetan og i blandinger av aromatiske 
hydrokarboner og etanol. Etylcellulose som inneholder 
mellom 46 og 48 % etoksylgrupper eller mer, er lett løselig i 
etanol, metanol, toluen, triklormetan og etylacetat 

B.  Prøve på hinnedannelse 5 g av prøven oppløses i 95 g av en toluen- og etanolblanding 
i forholdet 80:20 (vektprosent). Det dannes en klar, stabil 
og svakt gul løsning. Noen ml av løsningen helles på 
en glassplate slik at løsningen kan fordampe. En tykk, 
seig, sammenhengende og klar hinne blir igjen. Hinnen er 
brannfarlig

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 3 % (105 °C, 2 timer)

Sulfataske Ikke over 0,4 %

pH i en 1 % kolloidal løsning Nøytral lakmusreaksjon

Arsen Ikke over 3 mg/kg

Bly Ikke over 2 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg

Kadmium Ikke over 1 mg/kg»

8.  Teksten om E 472c sitronsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer skal lyde:

«E	472c	SITRONSYREESTERE	AV	MONO-	OG	DIGLYSERIDER	AV	FETTSYRER

Synonymer Citrem

Sitronsyreestere av mono- og diglyserider

Sitroglyserider

Mono- og diglyserider av fettsyrer forestret med sitronsyre

Definisjon Glyserolestere med sitronsyre og fettsyrer som forekommer 
i matoljer og matfett. De kan inneholde små mengder fri 
glyserol, frie fettsyrer, fri sitronsyre og frie glyserider. De kan 
være delvis eller helt nøytralisert med natriumhydroksid eller 
kaliumhydroksid

Beskrivelse Gulaktige eller lysebrune væsker til voksaktige faste stoffer 
eller halvfaste stoffer

Identifikasjon

A. Positive prøver for glyserol, fettsyrer 
og sitronsyre

B. Løselighet Uløselig i kaldt vann

Dispergerende i varmt vann

Løselig i fettstoffer

Uløselig i kald etanol
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Renhet

Andre syrer enn sitrus- og fettsyrer Ikke påviselig

Fri glyserol Ikke over 2 %

Total glyserol Ikke under 8 % og ikke over 33 %

Total sitronsyre Ikke under 13 % og ikke over 50 %

Sulfataske (bestemt ved 800 ± 25 °C) Ikke-nøytraliserte produkter: ikke over 0,5 %

Delvis eller helt nøytraliserte produkter: ikke over 10 %

Bly Ikke over 2 mg/kg

Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 
fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat.)»

9.  Teksten om E 559 aluminiumsilikat (kaolin) skal lyde:

«E	559	ALUMINIUMSILIKAT	(KAOLIN)

Synonymer Kaolin, lett eller tung

Definisjon Hydratisert aluminiumsilikat (kaolin) er en renset, hvit 
plastisk leire som består av kaolinitt, kaliumaluminiumsilikat, 
feltspat og kvarts. Bearbeiding bør ikke omfatte gløding. 
Dioksininnholdet i rå kaolinleire som benyttes til produksjon 
av aluminiumsilikat, skal være så lavt at leiren ikke er 
helseskadelig eller uegnet til konsum

Einecs-nummer 215-286-4 (kaolinitt)

Kjemisk formel Al2Si2O5(OH)4 (kaolinitt)

Molekylvekt 264

Innhold Ikke under 90 % (sum av silisium- og aluminiumoksid, etter 
gløding)

Silisiumoksid (SiO2) Mellom 45 og 55 %

Aluminiumoksid (A12O3) Mellom 30 og 39 %

Beskrivelse Fint, hvitt eller gråaktig, fettet pulver. Kaolin består av løse 
samlinger av tilfeldig ordnede stabler av kaolinittflak eller av 
sekskantede flak

Identifikasjon

A. Positive prøver for aluminiumoksid 
og silikat

B. Røntgen diffraksjon Karakteristiske topper ved 7,18/3,58/2,38/1,78 Å

C. IR-absorpsjon Topper ved 3 700 og 3 620 cm–1

Renhet

Glødetap Mellom 10 og 14 % (1 000 °C, konstant vekt)

Vannløselige stoffer Ikke over 0,3 %

Syreløselige stoffer Ikke over 2 %

Jern Ikke over 5 %

Kaliumoksid (K2O) Ikke over 5 %

Karbon Ikke over 0,5 %

Arsen Ikke over 3 mg/kg
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Bly Ikke over 5 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg»

10.  Følgende tekst om E 586 4-heksylresorcinol innsettes etter E 578 kalsiumglukonat:

«E	586	4-HEKSYLRESORCINOL

Synonymer 4-heksyl-1,3-benzendiol

Heksylresorcinol

Definisjon

Kjemisk betegnelse 4-heksylresorcinol

Einecs-nummer 205-257-4

Kjemisk formel C12H18O2

Molekylvekt 197,24

Innhold Ikke under 98,0 % på tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvitt pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Lett løselig i eter og aceton, svært lav vannløselighet

B.  Salpetersyre prøve 1 ml salpetersyre tilsettes i 1 ml av en mettet løsning av 
prøven. Det framkommer en lyserød farge

C.  Bromprøve 1 ml bromprøveløsning tilsettes i 1 ml av en mettet løsning 
av prøven. Det dannes et gult, fnuggete bunnfall som 
omdannes til en gul løsning

D. Smeltepunkts område 62-67 °C

Renhet

Surhetsgrad Ikke over 0,05 %

Sulfataske Ikke over 0,1 %

Resorcinol og andre fenoler Cirka 1 g av prøven tilsettes i 50 ml vann og ristes i noen 
minutter, filtreres; i filtratet tilsettes så 3 dråper fra en 
prøveløsning med jernklorid. Ingen rød eller blå farge skal 
framkomme

Nikkel Ikke over 2 mg/kg

Bly Ikke over 2 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 3 mg/kg»

11.  Følgende tekst om E 1204 pullulan innsettes etter E 1200 polydekstrose:

«E	1204	PULLULAN

Definisjon Lineær, nøytral glukan som hovedsakelig består 
av maltotrioseenheter bundet sammen med 
-1,6 glykosidbindinger. Framstilles ved gjæring av en 
hydrolysert stivelse av næringsmiddelkvalitet ved bruk 
av en stamme av Aureobasidium pullulans som ikke 
produserer toksiner. Etter gjæring fjernes soppcellene 
ved mikrofiltrering, filtratet varmesteriliseres og 
pigmentene og andre urenheter fjernes ved adsorpsjon og 
ionebyttingskronomatografi
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Einecs-nummer 232-945-1

Kjemisk formel (C6H10O5)x

Innhold Ikke under 90 % glukan på tørrstoffbasis

Beskrivelse Hvitt til hvitlig, luktfritt pulver

Identifikasjon

A. Løselighet Vannløselig, praktisk talt uløselig i etanol

B.  pH i en 10 %-løsning 5,0-7,0

C.  Utfelling med polyetylen glykol 600 2 ml polyetylenglykol 600 tilsettes i 10 ml av en 2 % 
vandig løsning av pullulan. Det dannes et hvitt bunnfall

D.  Depolymerisering med pullulanase To reagensrør gjøres klar, hver med 10 ml av en 10 % 
pullulanløsning. 0,1 ml pullulanaseløsning med en 
aktivitet på 10 enheter/g tilsettes i det ene reagensrøret, 
og 0,1 ml vann i det andre. Etter inkubasjon ved cirka 
25 °C i 20 minutter, er viskositeten i løsningen med 
tilsatt pullulanase, synlig lavere enn for den ubehandlede 
løsningen

Renhet

Tap ved tørking Ikke over 6 % (90 °C, med et trykk på høyst 50 mm Hg, 
6 timer)

Mono-, di- og oligosakkarider Ikke over 10 % uttrykt som glukose

Viskositet 100-180 mm2/s (10 vektprosent (w/w) vandig løsning ved 
30 °C)

Bly Ikke over 1 mg/kg

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonier per gram

Koliforme bakterier Ikke påvist i 25 g

Salmonella Ikke påvist i 25 g»

12.  Følgende tekst om E 1452 aluminiumoktenylsuksinatstivelse innsettes etter E 1451 acetylert oksidert stivelse:

«E	1452	ALUMINIUMOKTENYLSUKSINATSTIVELSE

Synonymer SAOS

Definisjon Aluminiumoktenylsuksinatstivelse er stivelse som er 
forestret med oktenylsuksinatanhydrid og behandlet med 
aluminiumsulfat

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver, korn eller (i pregelatinert form) 
flak, amorft pulver eller grove partikler

Identifikasjon

A. Dersom ikke i pregelatinert form: ved 
mikroskopisk observasjon

B. Positiv iodinfarging (mørkeblå til 
lyserød farge)
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Renhet

(alle verdier er uttrykt på tørrstoffbasis 
unntatt tap ved tørking)

Tap ved tørking Ikke over 21 %

Oktenylsuksinylgrupper Ikke over 3 %

Reststoffer av oktenylravsyre Ikke over 0,3 %

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med 
mindre annet er angitt

Arsen Ikke over 1 mg/kg

Bly Ikke over 2 mg/kg

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg

Aluminium Ikke over 0,3 %»
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 
av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 
særlig artikkel 16 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre bedre tilgang til opplysninger bør 
vurderingsrapporter utarbeides på grunnlag av rapportene 
som vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
framlegger, og de bør være omfattet av de samme 
regler for tilgang til opplysninger som vedkommende 
myndigheters rapporter. Vurderingsrapportene bør 
bygge på den opprinnelige rapporten fra vedkommende 
myndighet med de endringer som er gjort på grunnlag av 
de dokumenter, merknader og opplysninger som er tatt i 
betraktning under vurderingsprosessen.

2) For å øke rettssikkerheten bør det fastsettes at 
biocidprodukter som inneholder meldte aktive stoffer 
som det er truffet beslutning om ikke å oppføre i 
vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, utfases etter 
1. september 2006, for visse av eller alle deres meldte 
produkttyper, enten fordi de er blitt trukket tilbake fra 
vurderingsprogrammet eller fordi de er blitt funnet å ikke 
kunne godtas etter en vurdering.

3) I samsvar med artikkel 4b i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 2032/2003(2) har medlemsstatene undersøkt 
dokumentasjonen til søknader om forlengelse av 
perioden for markedsføring av biocidprodukter som 
inneholder bestemte aktive stoffer, og har godkjent den 
dokumentasjonen som var fullstendig. Det er derfor 
hensiktsmessig å tillate at stoffene som er omfattet av den 
godkjente dokumentasjonen, forblir på markedet etter 
1. september 2006, inntil de blir vurdert som ledd i det 
tiårige vurderingsprogrammet.

4) For en rekke meldte eksisterende aktive stoffer eller 
kombinasjoner av produkttyper har deltakerne enten 
trukket tilbake sine meldinger eller ikke vært i 
stand til å oppfylle sine forpliktelser, og ingen andre 
markedsdeltakere eller medlemsstater har uttrykt interesse 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 355 av 15.12.2006, s. 
63, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 48, 11.10.2007, s. 4.

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2006/50/EF (EUT L 142 av 30.5.2006, s. 6). 

(2) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
1048/2005 (EUT L 178 av 9.7.2005, s. 1).

for å oppnå status som deltaker innen de fastsatte fristene. 
Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 2032/2003 bør 
derfor endres.

5) Når det gjelder ett av stoffene oppført i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 2032/2003 under EF-nummer 404-
690-8, er to produkttyper blitt utelatt, selv om de ble meldt 
innen de fristene som er fastsatt i kommisjonsforordning 
(EF) nr. 1896/2000 av 7. september 2000 om første fase av 
programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 98/8/EF om biocidprodukter(3) og i 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1687/2002 av 
25. september 2002 om en ytterligere frist for melding 
av visse aktive stoffer som allerede finnes på markedet 
for bruk i biocidprodukter, som fastsatt i artikkel 4 
nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000(4). Vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 2032/2003 bør derfor endres.

6) Navnet på visse stoffer som omfattes av postene med 
betegnelsene BKC og DDAC i vedlegg II til forordning 
(EF) nr. 2032/2003 forekommer også i vedlegg III til 
nevnte forordning. De berørte stoffene bør derfor utgå av 
vedlegg III til forordning (EF) nr. 2032/2003.

7) Forordning (EF) nr. 2032/2003 bør derfor endres.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 2032/2003 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 4 nr. 2 skal nytt ledd lyde:

 «Etter 1. september 2006 skal medlemsstatene sikre 
at biocidprodukter som inneholder aktive stoffer 
som ble meldt inn for vurdering innenfor rammen av 
vurderingsprogrammet, og som det er besluttet ikke å 
oppføre i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF med 
hensyn til noen av eller alle deres meldte produkttyper, 
ikke lenger markedsføres på deres territorium for de 
berørte produkttypene, med virkning fra og med 12 
måneder etter ikrafttredelsesdatoen for en slik beslutning, 
med mindre annet er fastsatt i nevnte beslutning om ikke å 
oppføre det aktive stoffet.»

(3) EFT L 228 av 8.9.2000, s. 6. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 
2032/2003 (EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1).

(4) EFT L 258 av 26.9.2002, s. 15.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1849/2006

av	14.	desember	2006

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	2032/2003	om	annen	fase	av	det	tiårige	arbeidsprogrammet	
nevnt	i	artikkel	16	nr.	2	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	98/8/EF	om	markedsføring	av	

biocidprodukter(*)

	2010/EØS/38/10
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2. I artikkel 11 skal nytt nr. 4 lyde:

 «4.  Den rapporterende medlemsstat skal på grunnlag av 
dokumentene og opplysningene omhandlet i artikkel 27 
nr. 2 i direktiv 98/8/EF utarbeide en ajourført rapport fra 
vedkommende myndighet, der dokument I fra da av betegnes 
som vurderingsrapporten. Denne vurderingsrapporten skal 
gjennomgås i Den faste komité for biocidprodukter.»

3. Artikkel 12 skal lyde:

«Artikkel 12

Når den rapporterende medlemsstat har framlagt rapporten 
fra vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 10 
nr. 5 i denne forordning, eller dersom en vurderingsrapport 
er blitt sluttbehandlet eller ajourført av Den faste komité 
for biocidprodukter, skal Kommisjonen offentliggjøre 
rapporten eller eventuelle ajourføringer elektronisk, med 

unntak av opplysninger som skal behandles som fortrolige 
i samsvar med artikkel 19 i direktiv 98/8/EF.»

4. Vedlegg II endres i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning.

5. Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

6. Vedlegg V endres i samsvar med vedlegg III til denne 
forordning.

7.  Vedlegg VII endres i samsvar med vedlegg IV til denne 
forordning.

Artikkel 2

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, 14. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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3. Oppføringene for følgende stoffer utgår:

–	 Natriumhydrogenkarbonat

–	 Ftalaldehyd

–	 Natrium-5-klor-2-[4-klor-2-[[[(3,4-diklorfenyl)amino]karbonyl]amino]fenoksy]benzensulfonat

–	 Pirimifos-metyl

–	 Silisiumoksid, amorft, ikke-krystallinsk

–	 S-cyfenotrin

–	 Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat (EINECS 223-228-4)
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VEDLEGG II

I vedlegg III til forordning (EF) nr 2032/2003 gjøres følgende endringer:

1. Oppføringene for følgende stoffer utgår:

–	 Hydrogencyanid

–	 (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoksykromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-
6-on/rotenon

–	 Kanelaldehyd/3-fenylpropen-2-al

–	 Cetalkoniumklorid

–	 Benzyldimetyl(oktadekyl)ammoniumklorid

–	 Benzedodeciniumklorid

–	 Miristalkoniumklorid

–	 Laurinsyre

–	 Dodecyldimetylammoniumbromid

–	 Dimetyldioktylammoniumklorid

–	 Benzyldodecyldimetylammoniumbromid

–	 Ammoniumsulfat

–	 Decyldimetyloktylammoniumklorid

–	 Benzyldimetyloleylammoniumklorid

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, kokosalkyltrimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzylkokosalkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-kokosalkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, bis(hydrogenert talgalkyl)dimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimetyl, klorider

–	 Etyl[2-(4-fenoksyfenoksy)etyl]karbamat/fenoksykarb

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimetyl, klorider

–	 Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimetyl, bromider

–	 Tetraklordekaoksidkompleks

–	 N-((6-klor-3-pyridinyl)metyl)-N′-cyano-N-metyletanimidamid/acetamiprid

–	 Alkyl-benzyl-dimetylammoniumklorid/benzalkoniumklorid
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2. Følgende stoffer tilføyes:

Navn (EINECS og/eller andre) EF-nummer CAS-nummer

«Natriumhydrogenkarbonat 205-633-8 144-55-8

Ftalaldehyd 211-402-2 643-79-8

Natrium-5-klor-2-[4-klor-2-[[[(3,4-diklorfenyl)amino]
karbonyl]amino]fenoksy]benzensulfonat

222-654-8 3567-25-7

Pirimifos-metyl 249-528-5 29232-93-7

Silisiumoksid, amorft, ikke-krystallinsk 112945-52-5

S-cyfenotrin Plantevernmiddel

Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat 
(EINECS 223-228-4)

Polymer 26716-20-1»
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VEDLEGG III

I vedlegg V til forordning (EF) nr 2032/2003 gjøres følgende endringer:

1. I del B utgår oppføringene for følgende stoffer:

– Natriumhydrogenkarbonat

– Natrium-5-klor-2-[4-klor-2-[[[(3,4-diklorfenyl)amino]karbonyl]amino]fenoksy]benzensulfonat

– Pirimifos-metyl

– Silisiumoksid, amorft, ikke-krystallinsk

– S-cyfenotrin

– Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat (EINECS 223-228-4)

2. Oppføringene i tilknytning til følgende stoffer erstattes med følgende:

– Natriumhydrogenkarbonat

– Ftalaldehyd

– Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat (EINECS 223-228-4)

3. Oppføringene i tilknytning til følgende stoffer erstattes med følgende:

– Ftalaldehyd

– Homopolymer av 2-tert-butylaminoetylmetakrylat (EINECS 223-228-4)

VEDLEGG IV

I vedlegg VII til forordning (EF) nr. 2032/2003 utgår oppføringene for følgende stoffer:

– Kalsiumhydroksid/lesket kalk

– Kalsiumoksid/kalk/brent kalk

– Kalsiummagnesiumoksid/dolomittkalk

– Kalsiummagnesiumtetrahydroksid/kalsiummagnesiumhydroksid/hydratisert dolomittkalk



Nr. 38/118 15.7.2010EØS-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 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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 
2003 om felles regler for det indre marked for elektrisk 
kraft(3) er et svært viktig bidrag til gjennomføringen 
av det indre marked for elektrisk kraft. Å sikre en høy 
grad av forsyningssikkerhet for elektrisk kraft er en 
grunnleggende forutsetning for at det indre marked 
skal fungere på en tilfredsstillende måte, og nevnte 
direktiv gir medlemsstatene muligheten til å pålegge 
elektrisitetsforetakene forpliktelser til å yte offentlige 
tjenester, blant annet med hensyn til forsyningssikkerhet. 
De nevnte forpliktelsene til å yte offentlige tjenester 
bør beskrives så nøyaktig og presist som mulig, og bør 
ikke føre til at det skapes mer produksjonskapasitet enn 
det som er nødvendig for å hindre unødige avbrudd i 
distribusjonen av elektrisk kraft til sluttkunder.

2) Etterspørsel etter elektrisk kraft beregnes vanligvis for 
en mellomlang periode på grunnlag av oversikter som 
operatører av overføringsnett, eller andre kvalifiserte 
organisasjoner, utarbeider på anmodning fra en 
medlemsstat.

3) Et konkurransebasert felles marked for elektrisk kraft i 
EU forutsetter at politikken for forsyningssikkerhet for 
elektrisk kraft er basert på åpenhet og likebehandling, 
i samsvar med markedets krav. Mangelen på en slik 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2006, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 5.

(1) EUT C 120 av 20.5.2005, s. 119.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 5. juli 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 1. desember 2005.
(3) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. Direktivet sist endret ved 

rådsdirektiv 2004/85/EF (EUT L 236 av 7.7.2004, s. 10).

politikk i de enkelte medlemsstater, eller betydelige 
forskjeller i medlemsstatenes politikk, kan føre til 
konkurransevridning. Fastsettelse av klart definerte 
oppgaver og ansvarsområder for vedkommende 
myndigheter samt for medlemsstatene selv og alle 
relevante markedsdeltakere er derfor avgjørende for å 
ivareta forsyningssikkerheten for elektrisk kraft og sikre 
det indre markeds virkemåte, samtidig som det fører til 
at det ikke skapes hindringer for nye markedsdeltakere, 
som f.eks. selskaper som produserer eller leverer 
elektrisk kraft i en medlemsstat, og som nylig har 
startet virksomhet i denne medlemsstaten, og at det ikke 
skapes vridninger i det indre markedet for elektrisk kraft 
eller betydelige vanskeligheter for markedsdeltakerne, 
herunder selskaper med små markedsandeler, som f.eks. 
produsenter eller leverandører med en svært liten andel 
av det aktuelle fellesskapsmarkedet.

4) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1229/2003/EF(4) 
fastsettes en rekke retningslinjer for Fellesskapets politikk 
om transeuropeiske energinett. I europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1228/2003 av 26. juni 2003 
om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk 
kraft over landegrensene(5) fastsettes blant annet 
alminnelige prinsipper og nærmere regler for håndtering 
av overbelastning.

5) Ved fremming av elektrisk kraft fra fornybare energikilder 
må det, dersom det er nødvendig av tekniske årsaker, 
sørges for tilhørende reservekapasitet for å opprettholde 
nettets pålitelighet og sikkerhet.

6) For å oppfylle Fellesskapets miljøforpliktelser og for å 
redusere Fellesskapets avhengighet av importert energi 
er det viktig å ta hensyn til de langsiktige virkningene av 
vekst i etterspørselen etter elektrisk kraft.

7) Samarbeid mellom nasjonale operatører av overføringsnett 
i spørsmål om nettsikkerhet, herunder fastsettelse av 
overføringskapasitet, framskaffing av informasjon og 
nettmodellering er avgjørende for utviklingen av et 
velfungerende indre marked og kan forbedres ytterligere. 
Mangel på samordning med hensyn til nettsikkerhet 
hindrer utviklingen av like konkurransevilkår.

(4) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 11.
(5) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1. Forordningen sist endret ved rådsforordning 

(EF) nr. 1223/2004 (EUT L 233 av 2.7.2004, s. 3).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSDIREKTIV	2005/89/EF

av 18. januar 2006

om tiltak for å fremme forsyningssikkerhet for elektrisk kraft og infrastrukturinvesteringer(*)
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8) Hovedhensikten med de relevante tekniske reglene 
og rekommandasjonene, som f.eks. de som finnes i 
driftshåndboken til UCTE (Union for the Coordination 
of Transmission of Electricity), lignende regler og 
rekommandasjoner utviklet av Nordel, regelsamlingen 
for det baltiske nettet samt de som er utviklet for nettene 
til Det forente Kongerike og Irland, er å støtte den 
tekniske driften av samkjøringsnettet, for på den måten 
å bidra til å oppfylle kravet om kontinuerlig nettdrift i 
tilfelle av systemfeil i ett eller flere punkter i nettet og å 
gjøre kostnadene ved å rette opp slike forsyningsavbrudd 
så små som mulig.

9) Operatører av overførings- og distribusjonsnett bør 
pålegges å holde et høyt servicenivå til sluttkunder med 
hensyn til avbruddenes hyppighet og varighet.

10) Eventuelle tiltak for å sikre at passende reservekapasitet 
for produksjon opprettholdes, bør være markedsbaserte 
og sikre likebehandling og kan omfatte tiltak som 
f.eks. avtalefestede garantier og ordninger og frivillige 
eller obligatoriske kapasitetsreserver. Tiltakene kan også 
utvides til å omfatte andre likebehandlingsinstrumenter, 
som f.eks. betaling for kapasitet.

11) For å sikre at relevante forhåndsopplysninger er 
tilgjengelige bør medlemsstatene offentliggjøre hvilke 
tiltak de har truffet for å opprettholde en balanse mellom 
tilbud og etterspørsel hos faktiske og potensielle investorer 
på produksjonsområdet, og hos elektrisitetsforbrukerne.

12) Med forbehold for traktatens artikkel 86, 87 og 88 
er det viktig at medlemsstatene fastsetter en entydig, 
hensiktsmessig og stabil ramme som vil fremme 
forsyningssikkerheten for elektrisk kraft og bidra til 
investeringer i produksjonskapasitet og teknikker for 
styring av etterspørselen. Det er også viktig å treffe 
hensiktsmessige tiltak for å sikre rammeregler som 
oppmuntrer til investering i nye overføringslinjer, særlig 
mellom medlemsstatene.

13) Det europeiske råd ble på sitt møte i Barcelona 15. 
og 16. mars 2002 enige om et nivå på samkjøringen 
mellom medlemsstatene. Lave samkjøringsnivåer fører 
til fragmentering av markedet og hindrer utviklingen av 
konkurranse. Tilstrekkelig fysisk samkjøringskapasitet, 
over landegrensene eller ikke, er et avgjørende, men 
ikke tilstrekkelig, vilkår for en effektiv konkurranse. Av 
hensyn til sluttkundene bør det være en rimelig balanse i 
forholdet mellom mulige fordeler og kostnader ved nye 
samkjøringsprosjekter.

14) Det er viktig å bestemme hvor store de største 
tilgjengelige overføringskapasitetene kan være uten at 
kravene til sikker nettdrift brytes, og det er også viktig 
å sikre full åpenhet om framgangsmåten for beregning 
og tildeling av kapasitet i overføringssystemet. På denne 
måten vil det være mulig å utnytte eksisterende kapasitet 
på en bedre måte slik at det ikke gis feil signaler om 
knapphet til markedet, noe som vil bidra til utviklingen 
av et konkurransedyktig indre marked, som beskrevet i 
direktiv 2003/54/EF.

15) Operatører av overførings- og distribusjonsnett trenger 
hensiktsmessige og stabile rammeregler for sine 
investeringer, samt for vedlikehold og fornyelse av 
nettene.

16) I henhold til artikkel 4 i direktiv 2003/54/EF skal 
medlemsstatene overvåke, og utarbeide en rapport om, 
forsyningssikkerheten for elektrisk kraft. Rapporten bør 
omfatte relevante faktorer for forsyningssikkerheten på 
kort, mellomlang og lang sikt, herunder planene til 
operatører av overføringsnett om å investere i nettet. 
I forbindelse med utarbeidingen av en slik rapport 
forventes det at medlemsstatene viser til opplysninger 
og vurderinger som operatørene av overføringsnett, både 
enkeltvis og i fellesskap, allerede har sammenstilt, også 
på europeisk plan.

17) Medlemsstatene bør sikre en effektiv gjennomføring av 
dette direktiv.

18) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, som er å sikre 
forsyningen av elektrisk kraft på grunnlag av rettferdig 
konkurranse og opprettelsen av et velfungerende indre 
marked for elektrisk kraft, 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 disse målene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1. I dette direktiv fastsettes tiltak med sikte på å fremme 
forsyningssikkerheten for elektrisk kraft for å sikre at det indre 
marked for elektrisk kraft fungerer på en tilfredsstillende måte 
og for å sikre:

a) et tilstrekkelig nivå på produksjonskapasiteten, 

b) en tilstrekkelig balanse mellom tilbud og etterspørsel,

 og
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c) et hensiktsmessig samkjøringsnivå mellom medlemsstatene 
med sikte på utvikling av det indre marked.

2. Ved direktivet fastsettes en ramme som medlemsstatene 
skal benytte til å fastsette en politikk for forsyningssikkerhet 
for elektrisk kraft basert på åpenhet, stabilitet og likebehandling 
som er forenlig med kravene til et konkurransebasert indre 
marked for elektrisk kraft.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv får definisjonene i artikkel 2 i direktiv 2003/54/
EF anvendelse. I tillegg menes med:

a) «reguleringsmyndighet» medlemsstatenes regulerings-
myndigheter, utpekt i samsvar med artikkel 23 i direk-
tiv 2003/54/EF,

b) «forsyningssikkerhet for elektrisk kraft» elektrisitetsnettets 
evne til å forsyne sluttkundene med elektrisk kraft, som 
fastsatt i dette direktiv,

c) «driftsikkerhet i nettet» kontinuerlig drift av overførings- 
og eventuelt distribusjonsnettet under forutsigbare 
betingelser,

d) «balanse mellom tilbud og etterspørsel» dekning av 
forbrukernes forventede etterspørsel etter elektrisk kraft, 
uten at det er nødvendig å innføre tiltak for å redusere 
forbruket.

Artikkel 3

Alminnelige	bestemmelser

1. Medlemsstatene skal sikre en høy grad av 
forsyningssikkerhet for elektrisk kraft ved å treffe de nødvendige 
tiltak for å fremme et stabilt investeringsklima og ved å definere 
oppgaver og ansvarsområder for vedkommende myndigheter, 
herunder reguleringsmyndighetene der det er relevant, samt alle 
berørte markedsdeltakere, og ved å offentliggjøre opplysninger 
om dette. De berørte markedsdeltakerne omfatter blant annet 
operatører av overførings- og distribusjonsnett, produsenter av 
elektrisk kraft, leverandører og sluttkunder.

2. Når medlemsstatene gjennomfører tiltakene nevnt i nr. 1, 
skal de ta hensyn til:

a) betydningen av å sikre kontinuitet i forsyningen av elektrisk 
kraft,

b) betydningen av oversiktlige og stabile rammeregler,

c) det indre marked og mulighetene for samarbeid over 
landegrensene med hensyn til forsyningssikkerhet for 
elektrisk kraft,

d) behovet for reglemessig vedlikehold og eventuelt fornyelse 
av overførings- og distribusjonsnettene for å opprettholde 
nettytelsen,

e) betydningen av å sikre korrekt gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF av 
27. september 2001 om fremjing av elektrisitet som 
er produsert frå fornybare energikjelder i den indre 
elektrisitetsmarknaden(1) og europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/8/EF av 11. februar 2004 om fremming 
av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttbar varme 
på det indre marked for energi(2), i den grad direktivenes 
bestemmelser omhandler forsyningssikkerhet for elektrisk 
kraft,

f) behovet for å sikre tilstrekkelig reservekapasitet for 
overføring og produksjon til å sikre stabil drift, 

og

g) betydningen av å oppmuntre til etablering av likvide 
engrosmarkeder.

3. Ved gjennomføring av tiltakene nevnt i nr. 1, kan 
medlemsstatene også ta hensyn til:

a) graden av mangfold innenfor produksjon av elektrisk kraft 
på nasjonalt eller relevant regionalt plan,

b) betydningen av å redusere de langsiktige virkningene av en 
økning i etterspørselen etter elektrisk kraft,

c) betydningen av å oppmuntre til energieffektivitet og til 
å innføre ny teknologi, særlig teknologi for styring av 
etterspørselen, fornybar energi og distribuert produksjon,

 og

d) betydningen av å fjerne administrative hindringer for 
investeringer i infrastruktur og produksjonskapasitet.

4. Medlemsstatene skal sørge for at alle tiltak som vedtas 
i samsvar med dette direktiv, sikrer likebehandling og ikke 
påfører markedsdeltakerne, herunder nye markedsdeltakere 
og selskaper med små markedsandeler, urimelige belastninger. 
Før de vedtar tiltakene skal medlemsstatene også ta hensyn til 
tiltakenes virkning på sluttkundenes elektrisitetskostnader.

(1) EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50.
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5. Ved sikring av et hensiktsmessig nivå på samkjøringen 
mellom medlemsstatene, som nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav 
c), skal det tas særlig hensyn til:

a) hver medlemsstats spesielle geografiske situasjon,

b) opprettholdelse av en rimelig balanse mellom kostnadene 
ved bygging av nye forbindelsesledninger og fordelene for 
sluttkundene,

 og

c) å sikre at eksisterende forbindelsesledninger utnyttes så 
effektivt som mulig.

Artikkel 4

Driftssikkerhet	i	nettet

1.	 a)  Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter 
skal sørge for at operatørene av overføringsnett 
fastsetter minstekrav og -forpliktelser med hensyn 
til nettsikkerhet.

  Før de fastsetter slike krav og forpliktelser skal de 
rådspørre de relevante aktørene i de land det foretas 
samkjøring med,

 b) uavhengig av bokstav a) første ledd kan medlems-
statene kreve at operatørene av overføringsnett 
framlegger slike krav og forpliktelser for vedkom-
mende myndighet for godkjenning,

 c) medlemsstatene skal sørge for at operatørene av 
overførings- og eventuelt distribusjonsnett oppfyl-
ler minstekravene og -forpliktelsene med hensyn til 
nettsikkerhet,

 d) medlemsstatene skal kreve at operatørene av over-
føringsnett opprettholder et passende nivå for drifts-
sikkerheten i nettet.

  Operatørene av overføringsnett skal derfor opprett-
holde et passende nivå på reservekapasiteten for 
teknisk overføring for å sikre driftssikkerheten i 
nettet, og samarbeide med de berørte operatørene 
av overføringsnett som de er koplet sammen med.

  Nivået på de forutsigbare betingelsene som sikker-
heten skal opprettholdes under, er definert i reglene 
om driftssikkerhet i nettet,

 e) medlemsstatene skal særlig sørge for at operatører 
av sammenkoplede overførings- og eventuelt di-
stribusjonsnett utveksler opplysninger som gjelder 
driften av nettene, til rett tid og på en effektiv måte 
i tråd med minstekravene til driften. De samme 
kravene får, dersom det er aktuelt, anvendelse på 
operatører av overførings- og distribusjonsnett som 
er koplet sammen med nettoperatører utenfor Fel-
lesskapet.

2. Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter 
skal sørge for at operatørene av overførings- og eventuelt 
distribusjonsnett fastsetter og oppfyller ytelsesmål for 
levering og nettsikkerhet. Disse målene skal godkjennes 
av medlemsstatene eller vedkommende myndigheter, som 
også skal overvåke gjennomføringen av dem. Målene skal 
være objektive, oversiktlige og sikre likebehandling, og skal 
offentliggjøres.

3. Når medlemsstatene treffer tiltakene nevnt i artikkel 
24 i direktiv 2003/54/EF og i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 
1228/2003, skal de ikke gjøre forskjell på avtaler på tvers av 
landegrensene og nasjonale avtaler.

4. Medlemsstatene skal sørge for at redusert levering i 
nødssituasjoner skal baseres på forhåndsdefinerte kriterier 
med hensyn til håndtering av ubalanser fra operatørene av 
overføringsnettenes side. Eventuelle beskyttelsestiltak skal 
treffes i nært samarbeid med andre relevante operatører av 
overføringsnett, samtidig som relevante bilaterale avtaler, 
herunder avtaler om utveksling av opplysninger, overholdes.

Artikkel 5

Opprettholdelse	av	balanse	mellom	tilbud	og	etterspørsel

1. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
opprettholde en balanse mellom etterspørselen etter elektrisk 
kraft og tilgjengelig produksjonskapasitet.

Medlemsstatene skal særlig:

a) med forbehold for særskilte krav fra små isolerte 
nettsystemer, oppmuntre til at det opprettes en ramme 
for engrosmarkeder som gir egnede prissignaler for 
produksjon og forbruk,

b) pålegge operatørene av overføringsnett å ha et passende 
nivå av reservekapasitet for produksjon tilgjengelig 
for balanseringsformål, og/eller å treffe tilsvarende 
markedsbaserte tiltak.

2. Med forbehold for traktatens artikkel 87 og 88 kan 
medlemsstatene også treffe ytterligere tiltak, herunder, men 
ikke begrenset til, følgende:

a) innføre bestemmelser for å fremme utvikling av ny 
produksjonskapasitet og nye produksjonsselskapers 
inntreden i markedet,
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b) fjerne hindringer for bruk av avtaler som kan avbrytes,

c) fjerne hindringer for inngåelse av avtaler med varierende 
lengde for både produsenter og kunder,

d) oppmuntre til at det innføres teknologi for sanntidsstyring 
av etterspørsel, som f.eks. avanserte målesystemer,

e) oppmuntre til energiøkonomiseringstiltak,

f) benytte anbudsprosedyrer eller alle andre tilsvarende 
framgangsmåter med hensyn til innsyn og likebehandling 
i samsvar med artikkel 7 nr. 1) i direktiv 2003/54/EF.

3. Medlemsstatene skal offentliggjøre tiltakene som skal 
treffes i henhold til denne artikkel, og sørge for størst mulig 
videreformidling.

Artikkel 6

Nettinvestering

1. Medlemsstatene skal fastsette rammeregler med sikte på 
å:

a) gi investeringssignaler til både operatører av overføringsnett 
og operatører av distribusjonsnett om å utvikle sine nett for 
å møte forventet etterspørsel fra markedet,

 og

b) lette vedlikehold og, om nødvendig, fornyelse av nettene.

2. Med forbehold for forordning (EF) nr. 1228/2003 
kan medlemsstatene åpne for kommersielle investeringer i 
samkjøringsnett.

Medlemsstatene skal sørge for at beslutninger om investeringer 
i samkjøringsnett tas i nært samarbeid mellom de berørte 
operatører av overføringsnett.

Artikkel 7

Rapportering

1. Medlemsstatene skal sørge for at det i rapporten nevnt 
i artikkel 4 i direktiv 2003/54/EF vurderes i hvilken grad 
elektrisitetsnettet generelt er egnet til å dekke nåværende og 
forventet etterspørsel etter elektrisk kraft, og at rapporten også 
omfatter:

a) driftssikkerhet i nettet,

b) forventet balanse mellom tilbud og etterspørsel i den neste 
femårsperioden,

c) utsiktene for forsyningssikkerheten for elektrisk kraft i et 
tidsrom på mellom fem og 15 år fra rapportens dato,

 og

d) investeringsplaner som operatørene av overføringsnett, 
og enhver annen part som de kjenner til, har for de neste 
fem kalenderårene eller mer med hensyn til levering av 
samkjøringskapasitet over landegrensene.

2. Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal 
utarbeide rapporten i nært samarbeid med operatørene av 
overføringsnett. Operatørene av overføringsnett skal, dersom 
det er hensiktsmessig, rådføre seg med nettoperatører i 
nabolandene.

3. I avsnittet i rapporten som omhandler planer om 
investeringer i samkjøringsnett som nevnt i nr. 1 bokstav d), 
skal det tas hensyn til:

a) prinsippene for håndtering av overbelastning, i henhold til 
forordning (EF) nr. 1228/2003,

b) eksisterende og planlagte overføringslinjer,

c) forventede mønstre i produksjon, forsyning, samt handel 
og forbruk på tvers av landegrensene, som gjør det mulig å 
styre etterspørselen,

 og

d) regionale, nasjonale og europeiske mål for bærekraftig 
utvikling, herunder prosjekter som utgjør en del av de 
prioriterte prosjektene fastsatt i vedlegg I til vedtak 
nr. 1229/2003/EF.

Medlemsstatene skal sørge for at operatører av overføringsnett 
framlegger opplysninger om investeringsplaner de, eller 
enhver annen part de kjenner til, har med hensyn til levering 
av samkjøringskapasitet over landegrensene.

Medlemsstatene kan også kreve at operatører av overføringsnett 
skal framlegge opplysninger om investeringer med hensyn 
til bygging av interne linjer som i vesentlig grad påvirker 
samkjøringen over landegrensene.

4. Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter skal 
sørge for at de nødvendige midler for å lette tilgangen 
til de relevante data stilles til rådighet for operatørene av 
overføringsnett og/eller de vedkommende myndighetene, der 
dette er nødvendig for å gjennomføre denne oppgaven.

Fortrolige opplysninger skal ikke videreformidles.
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5. På grunnlag av opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav d) fra 
vedkommende myndigheter, skal Kommisjonen rapportere til 
medlemsstatene, vedkommende myndigheter og Gruppen av 
europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass, 
som ble opprettet ved kommisjonsbeslutning 2003/796/EF(1), 
om de planlagte investeringene og hvordan de bidrar til å nå 
målene fastsatt i artikkel 1 nr. 1.

Denne rapporten kan kombineres med rapporten nevnt i 
artikkel 28 nr. 1) bokstav c) i direktiv 2003/54/EF, og skal 
offentliggjøres.

Artikkel 8

Innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 24. februar 2008 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 senest 1. desember 2007 oversende 
Kommisjonen teksten til de internrettslige bestemmelser som 
de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

(1) EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34.

Artikkel 9

Rapportering

Kommisjonen skal overvåke og vurdere anvendelsen av 
dette direktiv, og oversende en framdriftsrapport til 
Europaparlamentet og Rådet innen 24. februar 2010.

Artikkel 10

Ikrafttredelse

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

Artikkel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 18. januar 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av 
innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, 
og om endring av direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 23 nr. 
4 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(2) kreves det at selskaper som er 
underlagt en medlemsstats lovgivning, dersom deres 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert 
marked i en medlemsstat, for hvert regnskapsår som 
begynner 1. januar 2005 eller senere skal utarbeide sitt 
konsernregnskap i samsvar med vedtatte internasjonale 
regnskapsstandarder, nå vanligvis omtalt som IFRS 
(International Financial Reporting Standards).

2) I artikkel 4 i direktiv 2004/109/EF kreves det at dersom en 
utsteder skal utarbeide konsernregnskap, skal det reviderte 
årsregnskapet omfatte slike konsernregnskap utarbeidet i 
samsvar med IFRS som vedtatt i henhold til artikkel 3 
i forordning (EF) nr. 1606/2002. Dessuten kreves det i 
artikkel 5 i direktiv 2004/109/EF om halvårsberetninger at 
sammendraget av regnskapet som framlegges av utstedere 
som skal utarbeide konsernregnskap, skal utarbeides 
i samsvar med disse standardene. Disse kravene får 
anvendelse på alle utstedere av verdipapirer som er 
opptatt til notering på et regulert marked, uavhengig av 
om deres forretningskontor ligger i Fellesskapet eller i en 
tredjestat.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 343 av 8.12.2006, s. 96, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 6.

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
(2) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.

3) I henhold til artikkel 23 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF tillates 
det likevel at vedkommende myndighet i hjemstaten fritar 
en utsteder fra en tredjestat for visse krav i direktivet, 
herunder kravene i artikkel 4 og 5 om årsberetninger og 
halvårsberetninger, forutsatt at tredjestatens lovgivning 
inneholder tilsvarende krav, eller at utstederen oppfyller 
kravene i lovgivningen til en tredjestat som vedkommende 
myndighet i hjemstaten anser som likeverdige. Artikkel 
23 nr. 2 i direktiv 2004/109/EF inneholder dessuten en 
bestemmelse om et overgangsunntak for utstedere som 
har sitt forretningskontor i en tredjestat. Slike utstedere 
er fritatt for kravet om å utarbeide sitt regnskap i 
samsvar med artikkel 4 eller 5 i nevnte direktiv før det 
regnskapsåret som begynner 1. januar 2007 eller senere, 
forutsatt at disse regnskapene utarbeides i samsvar med 
internasjonalt aksepterte standarder som nevnt i artikkel 
9 i forordning (EF) nr.1606/2002.

4) Etter at forordning (EF) nr. 1606/2002 ble vedtatt, 
har mange land vedtatt IFRS direkte som nasjonale 
regnskapsstandarder. Dette viser tydelig at et av denne 
forordnings mål, nemlig å fremme økt tilnærming 
mellom regnskapsstandardene slik at IFRS aksepteres 
internasjonalt og virkelig blir globale standarder, er i 
ferd med å bli nådd. Det er derfor hensiktsmessig at 
utstedere fra tredjestater fritas for plikten til å utarbeide 
årsregnskap eller halvårsregnskap i samsvar med IFRS, 
som kreves i artikkel 4 og 5 i direktiv 2004/109/EF, 
dersom disse regnskapene utarbeides i samsvar med 
en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder og de, i 
samsvar med IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap, 
inneholder en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om 
at de er i samsvar med IFRS.

5) I sin uttalelse fra juni 2005 gav Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn (CESR), som ble nedsatt ved 
kommisjonsbeslutning nr. 2001/527/EF(3), uttrykk for 
at Canadas, Japans og De forente staters alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP), hver for 
seg tilsvarer IFRS-er vedtatt i henhold til artikkel 3 i 
forordning (EF) nr. 1606/2002, med forbehold for at 
ytterligere tiltak kan kreves, for eksempel ytterligere 
opplysninger og i noen tilfeller tilleggsoppstillinger.

(3) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.

KOMMISJONSVEDTAK

av	4.	desember	2006

om	anvendelsen	av	internasjonale	regnskapsstandarder	for	verdipapirutstedere	fra	tredjestater(*)

[meddelt under nummer K(2006) 5804]

(2006/891/EF)

	2010/EØS/38/12
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6) I januar 2005 meddelte det japanske ASBJ (Accounting 
Standards Board of Japan) og IASB (International 
Accounting Standards Board) at de var enige om å 
iverksette et felles prosjekt for å minske forskjellene 
mellom IFRS og Japans regnskapsprinsipper, og de 
iverksatte i mars 2005 et felles arbeidsprogram for å 
tilnærme Japans regnskapsprinsipper til IFRS. I januar 
2006 erklærte Accounting Standards Board of Canada 
offentlig at organisasjonens mål var å arbeide for å 
innføre ett sett med globalt anerkjente standarder av høy 
kvalitet for børsnoterte selskaper, og fastslo at dette målet 
best kan nås ved at de canadiske regnskapsstandardene 
samordnes med IFRS innen fem år. I februar 2006 
offentliggjorde IASB og De forente staters Financial 
Accounting Standards Board et memorandum som 
trekker opp retningslinjene for et arbeidsprogram som 
skal sikre tilnærming mellom IFRS og De forente staters 
regnskapsprinsipper, for å oppfylle et av De forente staters 
finansinspeksjons (Securities and Exchange Commission, 
SEC) vilkår som må være oppfylt før den senest i 2009 
avskaffer avstemmingskravet for utenlandske utstedere 
som anvender IFRS og er registrerte hos SEC.

7) Det er imidlertid viktig at kvaliteten bevares på 
regnskapene som framlegges i samsvar med IFRS, 
som er et prinsippbasert regelverk, at IFRS-standardene 
anvendes på en ensartet måte, at tilstrekkelig rettssikkerhet 
skapes for foretak og investorer, og at EU-foretak sikres 
likeverdig behandling av sine regnskap i hele verden. 
Den framtidige vurderingen av likeverdighet bør bygge 
på en detaljert teknisk og objektiv analyse av forskjellene 
mellom IFRS og tredjestaters regnskapsstandarder, og 
på en sammenligning av den konkrete anvendelsen 
av disse regnskapsprinsippene og IFRS. Utviklingen i 
tilnærmingsprosessen bør undersøkes nøye før det treffes 
en beslutning om likeverdighet.

8) På bakgrunn av innsatsen som gjøres av organene for 
fastsettelse av regnskapsstandarder i Canada, Japan 
og De forente stater for å oppnå tilnærming til IFRS, 
er det hensiktsmessig å tillate utstedere fra tredjestater 
å utarbeide sine årsregnskap og halvårsregnskap i 
samsvar med regnskapsstandardene i Canada, Japan 
eller De forente stater i en overgangsperiode på to år 
mens organene for fastsettelse av regnskapsstandarder 
og tilsynsmyndighetene viderefører en aktiv dialog, 
tilnærmingsprosessen fortsetter og tilstandsrapporten 
ferdigstilles.

9) Mange land har vedtatt IFRS direkte som nasjonale 
regnskapsprinsipper, mens andre land tilnærmer 
nasjonale regnskapsprinsipper til IFRS over en viss 
periode. På bakgrunn av dette er det hensiktsmessig, 
i en overgangsperiode på høyst to år, å også tillate 
at utstedere fra tredjestater fortsetter å utarbeide sine 

årsregnskap og halvårsregnskap i samsvar med nasjonale 
regnskapsprinsipper som tilnærmes IFRS, forutsatt at 
den ansvarlige nasjonale myndighet har erklært offentlig 
at den skal gjennomføre dette, og har opprettet et 
arbeidsprogram. For å sikre at unntak gis bare i tilfeller 
der disse vilkårene er oppfylt, bør det kreves at utstederen 
fra en tredjestat på tilfredsstillende måte godtgjør overfor 
vedkommende myndighet at den nasjonale myndighet 
har kommet med en offentlig erklæring og opprettet 
et arbeidsprogram. For å sikre en ensartet anvendelse 
i Fellesskapet bør CESR samordne de vedkommende 
myndigheters vurdering av om disse vilkårene er oppfylt 
med hensyn til de nasjonale regnskapsprinsippene i de 
enkelte tredjestater.

10) I løpet av denne toårsperioden bør Kommisjonen ikke bare 
føre en aktiv dialog med berørte myndigheter i tredjestater, 
men også nøye overvåke utviklingen i tilnærmingen 
mellom IFRS og nasjonale regnskapsprinsipper i Canada, 
Japan, De forente stater og andre tredjestater som har 
opprettet et tilnærmingsprogram, for å sikre at den 
er i stand til å treffe en beslutning om likeverdighet 
minst seks måneder før 1. januar 2009. Kommisjonen 
vil aktivt overvåke utviklingen i det arbeid berørte 
myndigheter i tredjestater gjør for å fjerne eventuelle krav 
til utstedere fra Fellesskapet som trer inn på tredjestaters 
finansmarkeder, om avstemming av regnskap som er 
utarbeidet i henhold til IFRS. Ved utgangen av den 
forlengede overgangsperioden skal Kommisjonen treffe 
en beslutning som innebærer at utstedere fra Fellesskapet 
og tredjestater behandles likt.

11) Kommisjonen bør regelmessig holde Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet underrettet om 
utviklingen i arbeidet med å fjerne avstemmingskravet 
og om tilnærmingsprosessen. Kommisjonen skal 
derfor før 1. april 2007 rapportere til Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet om den 
tidsplanen for tilnærmingen som er utarbeidet av de 
nasjonale regnskapsmyndighetene i Canada, Japan og De 
forente stater. Kommisjonen skal dessuten før 1. april 2008 
og etter samråd med CESR, rapportere til Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet om vurderingen 
av tredjestaters nasjonale regnskapsprinsipper som 
anvendes av utstedere som ikke er pålagt å utarbeide 
sitt årsregnskap og halvårsregnskap i samsvar med IFRS 
før det regnskapsåret som begynner 1. januar 2009 eller 
senere. Endelig bør Kommisjonen før 1. januar 2008 
og etter egnet samråd med CESR, sikre at det finnes en 
definisjon av likeverdighet som anvendes i forbindelse 
med beslutningen om likeverdighet vedrørende 
tredjestaters nasjonale regnskapsprinsipper, på grunnlag 
av en mekanisme utarbeidet for dette formål.
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12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den europeiske verdipapirkomité —

GJORT DETTE VBEDTAK:

Artikkel 1

Før regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere, kan 
en utsteder som har sitt forretningskontor i en tredjestat utarbeide 
sitt årlige konsernregnskap og halvårlige konsernregnskap i 
samsvar med en tredjestats regnskapsstandarder forutsatt at ett 
av følgende vilkår er oppfylt:

a) notene til regnskapet inneholder en uttrykkelig og 
uforbeholden erklæring om at det er i overensstemmelse 
med internasjonale standarder for finansiell rapportering i 
samsvar med IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap,

b) regnskapet utarbeides i samsvar med alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper i enten Canada, Japan eller De forente 
stater,

c) regnskapet utarbeides i samsvar med alminnelig anerkjente 
regnskapsprinsipper i en annen tredjestat enn Canada, 
Japan eller De forente stater, og følgende vilkår er oppfylt:

i) Den myndighet i tredjestaten som har ansvar for 
de berørte nasjonale regnskapsstandardene, før 
begynnelsen av det regnskapsåret regnskapet 
gjelder, offentlig har forpliktet seg til å tilnærme 
disse standardene til internasjonale standarder for 
finansiell rapportering.

ii) Denne myndigheten har opprettet et arbeidsprogram 
som viser at den har til hensikt å oppnå tilnærming 
før 31. desember 2008.

iii) Utstederen godtgjør på tilfredsstillende måte overfor 
vedkommende myndighet at vilkårene i bokstav i) 
og ii) er oppfylt.

Artikkel 2

1. Før 1. april 2007 skal Kommisjonen framlegge for Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet en første 
rapport om tidsplanen som myndighetene som har ansvar for 
nasjonale regnskapsstandarder i De forente stater, Japan og 
Canada har for tilnærmingen mellom IFRS og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i disse statene.

2. Kommisjonen skal nøye overvåke og regelmessig 
underrette Den europeiske verdipapirkomité og 
Europaparlamentet om utviklingen i tilnærmingen mellom de 
internasjonale standardene for finansiell rapportering og de  
 
 
 
 
 
 
 
 

alminnelig anerkjente regnskapsprinsippene i Canada, Japan  
og De forente stater samt om utviklingen med hensyn til 
fjerning av avstemmingskravene i disse statene for utstedere fra 
Fellesskapet. Den skal umiddelbart underrette Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet dersom utviklingen 
ikke er tilfredsstillende.

3. Kommisjonen skal også regelmessig underrette Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet om 
utviklingen i drøftelsene mellom reguleringsmyndigheter, 
om utviklingen i tilnærmingen mellom de internasjonale 
standardene for finansiell rapportering og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i tredjestatene nevnt 
i artikkel 1 bokstav c) samt om utviklingen i arbeidet 
med å fjerne avstemmingskravene. Kommisjonen skal 
umiddelbart underrette Den europeiske verdipapirkomité og 
Europaparlamentet dersom utviklingen ikke er tilfredsstillende.

4. I tillegg til forpliktelsene i henhold til nr. 2 og 3 
skal Kommisjonen delta i og opprettholde en regelmessig 
dialog med myndigheter i tredjestater, og før 1. april 2008 
skal Kommisjonen framlegge en rapport for Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet om utviklingen i 
tilnærmingen og i arbeidet med å fjerne avstemmingskravene 
som gjelder for utstedere fra Fellesskapet i henhold til reglene 
i en tredjestat som omfattes av artikkel 1 bokstav b) eller c). 
Kommisjonen kan anmode om eller kreve at en annen person 
utarbeider rapporten.

5. Minst seks måneder før 1. januar 2009 skal Kommisjonen 
treffe beslutning om likeverdighet vedrørende tredjestaters 
nasjonale regnskapsprinsipper, på grunnlag av en definisjon av 
likeverdighet og på grunnlag av en ordning som den skal ha 
utarbeidet før 1. januar 2008 etter framgangsmåten i artikkel 
27 nr. 2 i direktiv 2004/109/EF. Ved anvendelse av dette 
nummer skal Kommisjonen først rådføre seg med Komiteen 
av europeiske verdipapirtilsyn om hvorvidt definisjonen 
av likeverdighet, ordningen for å vurdere likeverdighet og 
beslutningen om likeverdighet er hensiktsmessig.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 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 
2003/71/EF av 4. november 2003 om det prospekt som skal 
offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning 
eller opptas til notering, og om endring av direktiv 2001/34/
EF(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av 
internasjonale regnskapsstandarder(2) skal selskaper som 
er underlagt en medlemsstats lovgivning, dersom deres 
verdipapirer er opptatt til notering på et regulert marked 
i en medlemsstat, for hvert regnskapsår som starter 
1. januar 2005 eller senere utarbeide sitt konsernregnskap i 
samsvar med vedtatte internasjonale regnskapsstandarder, 
nå vanligvis omtalt som internasjonale standarder for 
finansiell rapportering (IFRS-er).

2) I henhold til forordning (EF) nr. 809/2004 av 29. april 
2004 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i 
prospekter og deres format, innlemming av opplysninger 
ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter 
samt annonsering(3) skal historisk finansiell informasjon 
som framlegges av utstedere fra tredjestater i prospekter 
for en innbydelse til offentlig tegning av verdipapirer eller 
opptak av verdipapirer til notering på et regulert marked, 
utarbeides i samsvar med IFRS-er vedtatt i henhold til 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1606/2002 eller i samsvar 
med en tredjestats nasjonale regnskapsstandarder som 
tilsvarer disse standardene. Dersom historisk finansiell 
informasjon ikke er utarbeidet i samsvar med slike 
standarder, skal den framlegges i prospektet i form av 
omarbeidede regnskaper.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 5.12.2006, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2007 av 8. juni 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 7.

(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 149 av 30.4.2004, s. 1, rettet ved EUT L 215 av 16.6.2004, s. 3.

3) Artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 inneholder 
imidlertid overgangsbestemmelser som i visse begrensede 
tilfeller fritar utstedere fra tredjestater for plikten til å 
omarbeide historisk finansiell informasjon som ikke er 
utarbeidet i samsvar med IFRS-er eller en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder som tilsvarer IFRS. I 
henhold til disse overgangsbestemmelsene får plikten 
til å omarbeide historisk finansiell informasjon ikke 
anvendelse på prospekter inngitt før 1. januar 2007 av 
utstedere fra tredjestater som enten har utarbeidet historisk 
finansiell informasjon i samsvar med internasjonalt 
aksepterte standarder eller i samsvar med en tredjestats 
nasjonale regnskapsstandarder, og som har verdipapirer 
opptatt til notering på et regulert marked før nevnte 
dato. I sistnevnte tilfelle skal den historiske finansielle 
informasjonen ledsages av nærmere og/eller ytterligere 
opplysninger dersom den ikke gir et riktig bilde av 
utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle stilling og 
resultat.

4) I henhold til forordning (EF) nr. 809/2004 i dens 
nåværende form får disse overgangsunntakene ikke 
lenger anvendelse på prospekter inngitt 1. januar 2007 
eller senere, og det vil være nødvendig å omarbeide 
historisk finansiell informasjon som ikke utarbeides i 
samsvar med IFRS eller tilsvarende regnskapsstandarder 
fra tredjestater.

5) Etter at forordning (EF) nr. 1606/2002 ble vedtatt, 
har mange land inntatt IFRS direkte i sine nasjonale 
regnskapsstandarder. Dette viser tydelig at et av målene 
ved denne forordning, nemlig å fremme økt tilnærming 
mellom regnskapsstandardene slik at IFRS aksepteres 
internasjonalt og virkelig blir globale standarder, er i ferd 
med å bli nådd. Det er derfor hensiktsmessig at utstedere 
fra tredjestater fritas for plikten til å omarbeide historisk 
finansiell informasjon utarbeidet i samsvar med nasjonale 
regnskapsstandarder eller til å framlegge en forklarende 
beskrivelse av forskjellene som nevnt i artikkel 1 nr. 2 
punkt 5a i denne forordning, dersom de i samsvar med 
IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap, inneholder 
en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om at de er i 
samsvar med IFRS.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1787/2006

av	4.	desember	2006

om	 endring	 av	 kommisjonsforordning	 (EF)	 809/2004	 om	 gjennomføring	 av	 europaparlaments-	 og	
rådsdirektiv	 2003/71/EF	med	 hensyn	 til	 opplysninger	 i	 prospekter	 og	 deres	 format,	 innlemming	 av	

opplysninger	ved	henvisning	og	offentliggjøring	av	slike	prospekter	samt	annonsering(*)

	2010/EØS/38/13
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6) I sin uttalelse avgitt i juni 2005 ga Komiteen av 
europeiske verdipapirtilsyn (CESR), som ble nedsatt 
ved kommisjonsbeslutning nr. 2001/527/EF(1), uttrykk 
for at Canadas, Japans og De forente staters alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) hver for seg 
tilsvarer IFRS-er vedtatt i henhold til artikkel 3 i forordning 
(EF) nr. 1606/2002, med forbehold for at ytterligere tiltak 
kan kreves, for eksempel ytterligere opplysninger og i 
noen tilfeller supplerende finansregnskaper.

7) I januar 2005 kunngjorde det japanske ASBJ (Accounting 
Standards Board of Japan) og IASB (International 
Accounting Standards Board) at de var enige om å 
iverksette et felles prosjekt for å minske forskjellene 
mellom IFRS og Japans GAAP, og de iverksatte i mars 
2005 et felles arbeidsprogram for å oppnå en tilnærming 
mellom Japans GAAP og IFRS. I januar 2006 erklærte 
Accounting Standards Board of Canada offentlig sitt 
mål om å arbeide for å innføre ett sett med globalt 
anerkjente standarder av høy kvalitet for børsnoterte 
selskaper, og fastslo at dette målet best kan nås ved at de 
kanadiske regnskapsstandardene samordnes med IFRS 
innen fem år. I februar 2006 offentliggjorde IASB og De 
forente staters Financial Accounting Standards Board en 
programerklæring som trekker opp retningslinjene for 
et arbeidsprogram som skal sikre tilnærming mellom 
IFRS og De forente staters GAAP, for å oppfylle et av 
De forente staters finansinspeksjons (Securities and 
Exchange Commission, SEC) vilkår som må være oppfylt 
før den senest i 2009 avskaffer avstemmingskravet 
for utenlandske utstedere som anvender IFRS og er 
registrerte hos SEC.

8) Det er imidlertid viktig at kvaliteten bevares på 
regnskapene som framlegges i samsvar med IFRS, 
som er et prinsippbasert regelverk, at IFRS-standardene 
anvendes på en ensartet måte, at tilstrekkelig rettssikkerhet 
skapes for foretak og investorer, og at EU-foretak sikres 
likebehandling av sine regnskap i hele verden. Den 
framtidige vurderingen av likeverdighet bør bygge på 
en detaljert teknisk og objektiv analyse av forskjellene 
mellom IFRS og tredjestaters regnskapsstandarder, og på 
en sammenligning av den konkrete anvendelsen av disse 
GAAP og IFRS. Utviklingen i tilnærmingsprosessen 
bør undersøkes nøye før det treffes en beslutning om 
likeverdighet.

9) På bakgrunn av innsatsen som gjøres av organene 
for fastsettelse av regnskapsstandarder i Canada, 
Japan og De forente stater for å oppnå tilnærming til 
IFRS, er det hensiktsmessig å tillate anvendelse av 
overgangsbestemmelsene i artikkel 35 i forordning (EF) 
nr. 809/2004 om å frita utstedere fra tredjestater for en 
plikt til å omarbeide historisk finansiell informasjon 
som er utarbeidet i samsvar med regnskapsstandardene 
i Canada, Japan eller De forente stater, eller (alt etter 
omstendighetene) til å gi en forklarende beskrivelse 
av forskjellene, i et tidsrom på ytterligere høyst to år 

(4) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.

mens organene for fastsettelse av regnskapsstandarder 
og reguleringsmyndighetene viderefører en aktiv dialog, 
tilnærmingsprosessen fortsetter og tilstandsrapporten 
ferdigstilles.

10) Mange land har inntatt IFRS direkte i sine nasjonale 
GAAP, mens andre land tilnærmer nasjonale GAAP 
til IFRS over et visst tidsrom. På bakgrunn av dette 
er det hensiktsmessig, i en overgangsperiode på høyst 
to år, også å frita slike utstedere fra tredjestater for å 
omarbeide historisk finansiell informasjon eller (alt etter 
omstendighetene) for å gi en forklarende beskrivelse 
av forskjellene, forutsatt at den ansvarlige nasjonale 
myndighet har erklært offentlig at den skal gjennomføre 
dette, og har opprettet et arbeidsprogram. For å sikre 
at unntak gis bare i tilfeller der disse vilkårene er 
oppfylt, bør det kreves at utstederen fra en tredjestat på 
tilfredsstillende måte godtgjør overfor vedkommende 
myndighet at den nasjonale myndighet har kommet med 
en offentlig erklæring og opprettet et arbeidsprogram. For 
å sikre en ensartet anvendelse i Fellesskapet bør CESR 
samordne de vedkommende myndigheters vurdering av 
om disse vilkårene er oppfylt med hensyn til de nasjonale 
GAAP i de enkelte tredjestater.

11) I løpet av denne toårsperioden bør Kommisjonen ikke 
bare føre en aktiv dialog med berørte myndigheter 
i tredjestater, men også nøye overvåke utviklingen i 
tilnærmingen mellom IFRS og GAAP i Canada, Japan, 
De forente stater og andre tredjestater som har opprettet 
et tilnærmingsprogram, for å sikre at den er i stand 
til å treffe en beslutning om likeverdighet minst seks 
måneder før 1. januar 2009. Kommisjonen vil aktivt 
overvåke utviklingen i det arbeid berørte myndigheter 
i tredjestater gjør for å fjerne eventuelle krav til 
utstedere fra Fellesskapet som trer inn på tredjestaters 
finansmarkeder, om avstemming av finansregnskaper 
som er utarbeidet i samsvar med IFRS. Ved utgangen av 
den forlengede overgangsperioden skal Kommisjonen 
treffe en beslutning som innebærer at utstedere fra 
Fellesskapet og tredjestater behandles likt.

12) Kommisjonen bør holde Den europeiske verdipapirkomité 
og Europaparlamentet regelmessig underrettet om 
utviklingen i arbeidet med å fjerne avstemmingskravet 
og om tilnærmingsprosessen. Kommisjonen skal derfor 
før 1. april 2007 framlegge en rapport for Den europeiske 
verdipapirkomité og Europaparlamentet om tidsplanen 
for tilnærmingen som de nasjonale regnskapsmyndigheter 
i Canada, Japan og De forente stater har til hensikt å 
følge. Dessuten bør Kommisjonen før 1. april 2008 og 
etter samråd med CESR framlegge en rapport for Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet om 
vurderingen av tredjestaters GAAP som anvendes av 
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utstedere som ikke er pålagt å omarbeide historisk 
finansiell informasjon eller (alt etter omstendighetene) å 
gi en forklarende beskrivelse av forskjellene i et prospekt 
som inngis til en vedkommende myndighet før 1. januar 
2009. Endelig bør Kommisjonen før 1. januar 2008 
og etter egnet samråd med CESR sikre at det finnes 
en definisjon av likeverdighet som brukes for å fastslå 
likeverdighet for tredjestaters GAAP, på grunnlag av en 
likeverdighetsordning utarbeidet for dette formål.

13) Artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor 
endres slik at utstedere fra tredjestater i et tidsrom på 
høyst to år og for at dialogen skal kunne fortsette, ikke 
omfattes av krav om å omarbeide historisk finansiell 
informasjon eller (alt etter omstendighetene) gi en 
forklarende beskrivelse av forskjeller i de beskrevne 
tilfellene. I alle andre tilfeller bør utstedere fra tredjestater 
omfattes av plikten til å omarbeide sin historiske 
finansielle informasjon i samsvar med vedtatte IFRS-er, 
eller (alt etter omstendighetene) til å gi en forklarende 
beskrivelse av forskjeller, i alle prospekter som inngis til 
en vedkommende myndighet 1. januar 2007 eller senere.

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 35 i forordning (EF) nr. 809/2004 gjøres følgende 
endringer:

1. Nr. 5 skal lyde:

«5.  Med forbehold for nr. 5a skal utstedere fra 
tredjestater nevnt i nr. 3 og 4 fra 1. januar 2007 framlegge 
sin historiske finansielle informasjon i samsvar med 
internasjonale regnskapsstandarder vedtatt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1606/2002 eller en tredjestats nasjonale 
regnskapsstandarder som tilsvarer disse standardene. 
Dersom den historiske finansielle informasjonen ikke er i 
samsvar med slike standarder, skal den framlegges i form 
av omarbeidede finansregnskaper.»

2. Nytt nr. 5a, 5b, 5c, 5d og 5e skal lyde:

«5A.  Utstedere fra tredjestater omfattes ikke av kravet, i 
henhold til vedlegg I nr. 20.1, vedlegg IV nr. 13.1, vedlegg 
VII nr. 8.2, vedlegg X nr. 20.1 eller vedlegg XI nr. 11.1, om 
å omarbeide historisk finansiell informasjon, eller kravet, i 
henhold til vedlegg VII nr. 8.2.a, vedlegg IX nr. 11.1 eller 
vedlegg X nr. 20.1.a, om å gi en forklarende beskrivelse 

av forskjellene mellom internasjonale regnskapsstandarder 
vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 og 
de regnskapsprinsippene den aktuelle informasjonen er 
utarbeidet i samsvar med, i et prospekt inngitt til en 
vedkommende myndighet før 1. januar 2009, når ett av 
følgende vilkår er oppfylt:

a) notene til finansregnskapene som inngår i den historiske 
finansielle informasjonen, inneholder en uttrykkelig 
og uforbeholden erklæring om at de overholder 
internasjonale standarder for finansiell rapportering i 
samsvar med IAS 1 – Presentasjon av finansregnskap,

b) den historiske finansielle informasjonen er utarbeidet i 
samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i enten Canada, Japan eller De forente stater,

c) den historiske finansielle informasjonen er utarbeidet i 
samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i en annen tredjestat enn Canada, Japan eller De forente 
stater, og følgende vilkår er oppfylt:

i) den myndighet i tredjestaten som har ansvar for 
de berørte nasjonale regnskapsstandardene, før 
begynnelsen av det regnskapsår prospektet er inngitt, 
offentlig har forpliktet seg til å tilnærme disse 
standardene til internasjonale standarder for finansiell 
rapportering,

ii) nevnte myndighet har opprettet et arbeidsprogram 
som viser at den har til hensikt å oppnå tilnærming 
før 31. desember 2008, og

iii) utstederen på tilfredsstillende måte godtgjør 
overfor vedkommende myndighet at vilkårene i 
punkt i) og ii) er oppfylt.

5B.  Før 1. april 2007 skal Kommisjonen framlegge for 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
en første rapport om tidsplanen som myndighetene som 
har ansvar for nasjonale regnskapsstandarder i De forente 
stater, Japan og Canada har for tilnærmingen mellom IFRS 
og de alminnelig anerkjente regnskapsprinsippene i disse 
statene.

Kommisjonen skal nøye overvåke og regelmessig underrette 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
om framgangen i tilnærmingen mellom de internasjonale 
standardene for finansiell rapportering og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i Canada, Japan og 
De forente stater, samt om framgangen med hensyn 
til fjerning av avstemmingskravene i disse statene for 
utstedere fra Fellesskapet. Den skal umiddelbart underrette 
Den europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
dersom utviklingen ikke er tilfredsstillende.
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5C.  Kommisjonen skal også regelmessig underrette Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet om 
utviklingen i drøftelsene mellom reguleringsmyndigheter, 
om framskrittene i tilnærmingen mellom de internasjonale 
standardene for finansiell rapportering og de alminnelig 
anerkjente regnskapsprinsippene i tredjestatene nevnt 
i nr. 5a bokstav c), samt om utviklingen i arbeidet 
med å fjerne avstemmingskravene. Kommisjonen skal 
umiddelbart underrette Den europeiske verdipapirkomité 
og Europaparlamentet dersom utviklingen ikke er 
tilfredsstillende.

5D.  I tillegg til forpliktelsene i henhold til nr. 5b og 5c 
skal Kommisjonen delta i og opprettholde en regelmessig 
dialog med myndigheter i tredjestater, og før 1. april 
2008 skal Kommisjonen framlegge en rapport for Den 
europeiske verdipapirkomité og Europaparlamentet 
om framskrittene i tilnærmingen og i arbeidet med å 
fjerne eventuelle avstemmingskrav som får anvendelse 
på utstedere fra Fellesskapet i henhold til reglene i en 
tredjestat som omfattes av nr. 5a bokstav b) eller c). 

Kommisjonen kan anmode om eller kreve at en annen 
person utarbeider rapporten.

 5E.  Minst seks måneder før 1. januar 2009 skal 
Kommisjonen treffe beslutning om likeverdighet vedrørende 
tredjestaters alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper 
i henhold til en definisjon av likeverdighet og en 
likeverdighetsordning som den skal ha utarbeidet innen 
1. januar 2008 etter framgangsmåten nevnt i artikkel 24 
i direktiv 2003/71/EF. Ved anvendelse av dette nummer 
skal Kommisjonen først rådspørre Komiteen av europeiske 
verdipapirtilsyn om hvorvidt definisjonen av likeverdighet, 
likeverdighetsordningen og beslutningen om likeverdighet 
er hensiktsmessig.»

Artikkel 2

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, 4. desember 2006.

 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 80 nr. 2,

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 2512 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Visse bilaterale og regionale avtaler inngått mellom 
kyststater, f.eks. Helsinki-konvensjonen av 1992 
og Barcelona-konvensjonen av 1976, inneholder 
bestemmelser om gjensidig bistand i tilfelle av 
havforurensningsulykker.

2) Ved forordning (EF) nr. 1406/2002(3) ble det opprettet et 
europeisk sjøsikkerhetsbyrå (heretter kalt «Byrået»), som 
har som mål å sikre et høyt, ensartet og effektivt nivå for 
sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip.

3) Ved forordning (EF) nr. 724/2004, som endret forordning 
(EF) nr. 1406/2002, ble Byrået tildelt nye oppgaver på 
området hindring og bekjempelse av forurensning fra 
skip som en følge av ulykker i fellesskapsfarvann i den 
senere tid, særlig ulykkene med oljetankskipene «Erika» 
og «Prestige».

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 394 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 8.

(1) EUT C 28 av 3.2.2006, s. 16.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 5. september 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 18. desember 2006.
(3) EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 724/2004 (EUT L 129 av 29.4.2004, s. 1).

4) Med sikte på å gjennomføre disse nye oppgavene på 
området hindring og bekjempelse av forurensning vedtok 
Byråets styre 22. oktober 2004 en handlingsplan for 
oljeforurensningsberedskap og -bekjempelse (heretter kalt 
«handlingsplanen»), som fastsetter Byråets virksomhet 
med hensyn til bekjempelse av forurensning, og som tar 
sikte på best mulig utnytting av de økonomiske midlene 
som Byrået har til rådighet.

5) Byråets tiltak til bekjempelse av forurensning, som 
definert i handlingsplanen, gjelder virksomhet på området 
informasjon, samarbeid og samordning samt framfor alt 
driftsstøtte til medlemsstatene ved på anmodning å 
stille til rådighet ytterligere forurensningsbekjempende 
fartøyer for å bekjempe oljeforurensning og andre typer 
forurensning, f.eks. forurensning forårsaket av farlige 
og skadelige stoffer. Byrået skal særlig ta hensyn til de 
områdene som er utpekt som de mest følsomme, uten at 
dette berører bistanden til andre områder som måtte ha 
behov for det.

6) Byråets virksomhet på dette området bør ikke frita 
kyststatene for deres ansvar for å sørge for passende 
ordninger for forurensningsbekjempelse, og gjeldende 
samarbeidsavtaler på dette området mellom medlemsstater 
eller grupper av medlemsstater bør respekteres. I tilfelle 
av en havforurensningsulykke bør Byrået bistå den eller 
de berørte medlemsstatene, som skal ha ansvaret for 
opprenskingsarbeidet.

7) I samsvar med handlingsplanen skal Byrået spille 
en aktiv rolle i utviklingen av en sentralisert tjeneste 
for satellittbilder for overvåking, tidlig påvisning av 
forurensning og identifisering av de ansvarlige fartøyene. 
Med dette nye systemet vil opplysningene bli lettere 
tilgjengelig og bekjempelsen av forurensning fra skip 
mer effektiv.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1891/2006

av	18.	desember	2006

om	flerårig	finansiering	av	Det	europeiske	sjøsikkerhetsbyrås	tiltak	til	bekjempelse	av	forurensning	
fra	skip	og	om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	1406/2002(*)

	2010/EØS/38/14
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8) De ytterligere midlene som Byrået skal stille til rådighet 
for medlemsstatene, bør skaffes til veie gjennom 
fellesskapsordningen for hjelpeaksjoner innenfor 
katastrofeberedskap, herunder utilsiktet havforurensning, 
som ble innført ved rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom(1).

9) For å sikre at handlingsplanen blir gjennomført på en 
grundig måte og for å styrke hindring og bekjempelse 
av forurensning fra skip ved å utvide nåværende 
forurensningsbekjempende virksomhet, bør Byrået ha til 
rådighet en levedyktig og kostnadseffektiv ordning for 
finansiering særlig av sin driftsstøtte til medlemsstatene.

10) Det er derfor nødvendig å sørge for passende økonomisk 
sikkerhet for finansieringen av Byråets oppgaver på 
området forurensningsbekjempelse og andre tilknyttede 
tiltak gjennom en flerårig forpliktelse. Fellesskapets årlige 
bidrag bør fastsettes etter gjeldende framgangsmåter.

11) De beløpene som skal avsettes til finansiering av 
forurensningsbekjempelse, bør dekke tidsrommet 
2007-2013 i samsvar med den nye finansielle rammen.

12) En finansiell ramme som dekker samme tidsrom, bør 
derfor fastsettes for gjennomføring av handlingsplanen.

13) Dette rammebeløpet bør anses som det minstebeløpet 
som kreves for å gjennomføre de oppgavene Byrået er 
betrodd i forbindelse med bekjempelse av forurensning 
fra skip.

14) For å fordele forpliktelsene best mulig og ta hensyn til 
eventuelle endringer i virksomheten til bekjempelse 
av forurensning fra skip, er det nødvendig å sikre 
kontinuerlig overvåking av de særlige behovene for tiltak 
slik at de årlige økonomiske forpliktelsene kan tilpasses.

15) Byråets styre bør følgelig gjennomgå budsjettforpliktelsene 
på grunnlag av en rapport utarbeidet av daglig leder for 
å foreta eventuelle nødvendige endringer i Byråets 
budsjett. Forordning (EF) nr. 1406/2002 bør derfor 
endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

I denne forordning fastsettes nærmere bestemmelser om 
Fellesskapets finansielle bidrag til Det europeiske 
sjøsikkerhetsbyrås budsjett for gjennomføring av Byråets 
oppgaver på området bekjempelse av forurensning fra skip 
og andre tilknyttede tiltak, i henhold til artikkel 2 i forordning 
(EF) nr. 1406/2002.

(1) EFT L 297 av 15.11.2001, s. 7.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «Byrået» Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, opprettet ved 
forordning (EF) nr. 1406/2002,

b) «regionale avtaler» bilaterale og regionale avtaler inngått 
mellom kyststater med sikte på å yte gjensidig bistand i 
tilfelle av en havforurensningsulykke,

c) «olje» enhver form for olje, herunder råolje, fyringsolje, 
slam, oljeavfall og raffinerte produkter, i henhold til Den 
internasjonale konvensjon av 1990 om beredskap, aksjon 
og samarbeid ved oljeforurensning,

d) «farlige og skadelige stoffer» andre stoffer enn olje som, 
dersom de tilføres havmiljøet, kan utgjøre en fare for 
menneskers helse, skade levende ressurser og floraen og 
faunaen i havet, ødelegge områdenes rekreasjonsverdi 
eller forstyrre annen rettmessig utnytting av havet, som 
fastsatt i protokollen av 2000 om beredskap, bekjempelse 
og samarbeid i forbindelse med forurensningsulykker 
forårsaket av farlige og skadelige stoffer.

Artikkel 3

Virkeområde

Fellesskapets finansielle bidrag nevnt i artikkel 1 skal tildeles 
Byrået med det formål å finansiere tiltak som dem som er 
nevnt i handlingsplanen, og særlig tiltak som gjelder

a) informasjon og sammenstilling, analyse og spredning 
av beste praksis, teknikk og nyskaping på området 
bekjempelse av forurensning fra skip, f.eks. innretninger 
for kontroll med tømming av tanker,

b) samarbeid og samordning samt teknisk og vitenskapelig 
støtte til medlemsstatene og Kommisjonen innenfor 
rammen av virksomheten i henhold til de relevante 
regionale avtalene,

c) driftsstøtte til medlemsstatene ved på anmodning å støtte 
deres tiltak til bekjempelse av forurensning i tilfelle 
av utilsiktet eller tilsiktet forurensning fra skip med 
ytterligere midler, f.eks. beredskapsfartøyer og utstyr til 
bekjempelse av forurensning.

Artikkel 4

Fellesskapsfinansiering

Den finansielle rammen for gjennomføring av oppgavene 
nevnt i artikkel 3 for tidsrommet 1. januar 2007-31. desember 
2013 skal være 154 000 000 euro.
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De årlige bevilgningene skal fastsettes av budsjettmyndigheten 
innenfor den finansielle rammen. I denne sammenheng må den 
nødvendige finansiering av driftsstøtten til medlemsstatene i 
henhold til artikkel 3 bokstav c) garanteres.

Artikkel 5

Overvåking av eksisterende kapasitet

For å kartlegge behovene for driftsstøtte fra Byrået til 
medlemsstatene, f.eks. ytterligere forurensningsbekjempende 
fartøyer, skal Byrået regelmessig utarbeide en oversikt over 
private og offentlige ordninger for forurensningsbekjempelse 
og innsatskapasitet i de forskjellige regionene i Den europeiske 
union.

Artikkel 6

Beskyttelse av Fellesskapets økonomiske interesser

1. Kommisjonen og Byrået skal sørge for at Fellesskapets 
økonomiske interesser beskyttes i forbindelse med de tiltakene 
som finansieres i henhold til denne forordning, gjennom 
å vedta forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og 
annen ulovlig virksomhet, ved hjelp av effektive kontroller 
og innkreving av beløp som er urettmessig utbetalt og, 
dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom sanksjoner 
som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og 
virker avskrekkende, i samsvar med rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/95(1) og (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) og 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999(3

2. For de fellesskapstiltak som finansieres i henhold til 
denne forordning, menes med begrepet uregelmessighet nevnt 
i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 
enhver overtredelse av en bestemmelse i fellesskapsretten, 
eller ethvert brudd på en avtaleforpliktelse som følge av en 
markedsdeltakers handling eller unnlatelse, som skader eller 
vil kunne skade Den europeiske unions alminnelige budsjett 
eller budsjetter som den forvalter, som følge av en urettmessig 
utgiftspost.

3. Kommisjonen og Byrået skal innenfor sine respektive 
ansvarsområder sikre størst mulig kostnadseffektivitet 
ved finansieringen av fellesskapstiltak i henhold til denne 
forordning.

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om 
beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske interesser (EFT L 312 
av 23.12.1995, s. 1).

(2) Rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om 
kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å beskytte 
De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre 
uregelmessigheter (EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2).

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 
1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF) (EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1).

Artikkel 7

Endring av forordning (EF) nr. 1406/2002

I forordning (EF) nr. 1406/2002 gjøres følgende endringer:

a) I artikkel 10 nr. 2 skal ny bokstav l) lyde:

«l) gjennomgå den finansielle gjennomføringen 
av den detaljerte planen nevnt i bokstav k) og 
budsjettforpliktelsene fastsatt i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1891/2006 av 
18. desember 2006 om flerårig finansiering av Det 
europeiske sjøfartsbyrås tiltak til bekjempelse av 
forurensning fra skip(*) på grunnlag av rapporten 
fastsatt i artikkel 15 nr. 2 bokstav g) i denne 
forordning. Gjennomgåelsen skal foretas når 
overslaget over Byråets inntekter og utgifter for 
kommende regnskapsår utarbeides i henhold til 
artikkel 18 nr. 5) i denne forordning.»

b) I artikkel 15 nr. 2 skal ny bokstav g) lyde:

«g) han/hun skal senest 31. januar hvert år framlegge 
for Kommisjonen og styret en rapport om den 
finansielle gjennomføringen av Byråets detaljerte 
plan for forurensningsberedskap og -bekjempelse 
og opplyse om framdriften i samtlige tiltak som 
finansieres innenfor rammen av nevnte plan. 
Kommisjonen skal framlegge rapporten for 
Europaparlamentet, komiteen nedsatt ved artikkel 4 
i vedtak nr. 2850/2000/EF og komiteen nevnt 
i artikkel 9 i vedtak 2001/792/EF, Euratom, til 
orientering.

__________________

(*) EUT L 394 av 30.12.2006, s. 1.»

Artikkel 8

Foreløpig vurdering

Senest 31. desember 2010 skal Kommisjonen på grunnlag av 
opplysninger fra Byrået framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om gjennomføringen av denne forordning. 
Rapporten, som skal utarbeides uten at det berører den rollen 
som Byråets styre har, skal beskrive de resultatene som er 
oppnådd ved anvendelsen av fellesskapsbidraget nevnt i 
artikkel 4 med hensyn til forpliktelser og utgifter i tidsrommet 
1. januar 2007-31. desember 2009.
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På grunnlag av denne rapporten skal Kommisjonen om 
nødvendig foreslå endring av denne forordning for å ta hensyn 
til den vitenskapelige utvikling på området bekjempelse av 
forurensning fra skip, herunder forurensning forårsaket av olje 
eller farlige og skadelige stoffer.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft dagen 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, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

 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,

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) Rådsdirektiv 92/14/EØF av 2. mars 1992 om begrensning 
i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av 
vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil 
luftfart, 2. utgave (1988)(3) har blitt vesentlig endret flere 
ganger(4). Av klarhets- og fornuftshensyn bør nevnte 
direktiv konsolideres.

2) Anvendelse av støyemisjonsstandarder på sivile 
subsoniske jetfly har betydelige følger for ytelsen 
av luttransporttjenester, særlig når slike standarder 
begrenser den utnyttbare levetid for fly som benyttes av 
luftfartsselskapene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 374 av 27.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 10.

(1) EUT C 108 av 30.4.2004, s. 55.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 10. februar 2004 (EUT C 97 E av 22.4.2004, 

s. 67) og rådsbeslutning av 14. november 2006.
(3) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 991/2001 (EFT L 138 av 22.5.2001, s. 12).
(4) Se del A i vedlegg I.

3) Ved rådsdirektiv 89/629/EØF av 4. desember 1989 om 
begrensning av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly(5) 
begrenses nyregistrering i medlemsstatenes registre av fly 
som ikke oppfyller standardene angitt i del II kapittel 2 i 
bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal 
sivil luftfart, 2. utgave (1988). I direktivet presiseres det 
at begrensningen i nyregistreringen bare er ett første 
skritt

4) På grunn av problemet med økende overbelastning 
av lufthavnene i Fellesskapet er det viktig å sikre at 
de eksisterende anlegg utnyttes best mulig. Dette er 
mulig bare dersom det benyttes fly som er miljømessig 
akseptable.

5) Det arbeid Fellesskapet har utført i samarbeid med 
andre internasjonale organer, viser at for at et forbud 
mot nyregistrering av fly skal ha gunstig innvirkning 
på miljøet, bør forbudet følges av tiltak med sikte på å 
begrense bruk av fly som ikke oppfyller standardene i 
kapittel 3 i vedlegg 16.

6) Det bør innen rimelig tid innføres felles regler som sikrer 
en harmonisert tilnærming i hele Fellesskapet, og som 
utfyller de eksisterende regler. Dette er særlig viktig i lys 
av den seneste tids tendens til gradvis liberalisering av 
europeisk lufttrafikk.

7) Flystøyen bør reduseres, samtidig som det tas hensyn 
til miljøfaktorer, tekniske muligheter og økonomiske 
konsekvenser.

8) Det er hensiktsmessig å regulere bruken av sivile 
subsoniske jetfly som er registrert i medlemsstatenes 
registre og som oppfyller standardene i kapittel 3 i 
vedlegg 16.

(5) EFT L 363 av 13.12.1989, s. 27.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSDIREKTIV	2006/93/EF

av	12.	desember	2006

om	regulering	av	bruk	av	fly	omfattet	av	del	II	kapittel	3	i	bind	1	av	vedlegg	16	til	konvensjonen	om	
internasjonal	sivil	luftfart,	2.	utgave	(1998)(*)

(konsolidert	utgave)

	2010/EØS/38/15
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9) Medlemsstatene bør fastsette regler om sanksjoner 
som skal anvendes ved overtredelser av de nasjonale 
bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv. Disse 
sanksjonene bør være virkningsfulle, stå i forhold til 
overtredelsen og virke avskrekkende.

10) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til tidsfristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt i del B i 
vedlegg I —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv har som formål å regulere bruken av sivile 
subsoniske jetfly som definert i artikkel 2.

2. Dette direktiv får anvendelse på fly som har største 
tillatte startmasse på 34 000 kg eller mer, eller som for den 
aktuelle flytype er sertifisert for å være utstyrt med mer enn 
19 passasjerseter, ikke medregnet seter som er forbeholdt 
besetningen.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal påse at alle sivile subsoniske jetfly 
som benyttes i lufthavner på deres territorium, overholder 
standardene angitt i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til 
konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1988).

2. Territoriet nevnt i nr. 1 omfatter ikke de oversjøiske 
departementer nevnt i traktatens artikkel 299 nr. 2.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan innrømme unntak fra artikkel 2 for 
fly som er av historisk interesse.

2. Enhver medlemsstat som innrømmer unntak i henhold til 
nr. 1, skal underrette de øvrige medlemsstaters vedkommende 
myndigheter og Kommisjonen om dette og angi grunnene for 
avgjørelsen.

3. Alle medlemsstater skal anerkjenne unntak som 
innrømmes av en annen medlemsstat for fly som er registrert i 
sistnevntes registre.

4. I enkelttilfeller kan medlemsstatene tillate at fly som 
i henhold til andre bestemmelser i dette direktiv ikke kan 
benyttes, midlertidig benytter lufthavner på deres territorium.  
Dette unntak er begrenset til:

a) fly hvis bruk er så usedvanlig at det ville være urimelig å 
nekte et midlertidig unntak,

b) fly som utfører ikke-ervervsmessig flyging med henblikk 
på endring, reparasjon eller vedlikehold.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 
overtredelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold til 
dette direktiv og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at disse reglene iverksettes. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 
om disse bestemmelsene, og umiddelbart underrette den om 
eventuelle senere endringer som påvirker disse bestemmelsene.

Artikkel 6

1. Direktiv 92/14/EØF oppheves, uten at dette berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til tidsfristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt 
i del B i vedlegg I.

2. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 7

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

Artikkel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

Del	A

Opphevet direktiv med påfølgende endringer

Rådsdirektiv 92/14/EØF (EFT L 76 av 23.3.1992, s. 21.)

Rådsdirektiv 98/20/EF (EFT L 107 av 7.4.1998, s. 4.)

Kommisjonsdirektiv 1999/28/EF (EFT L 118 av 6.5.1999, s. 53.)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 991/2001 (EFT L 138 av 22.5.2001, s. 12.)

Del	B

Liste over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 6)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding

92/14/EØF 1. juli 1992

98/20/EF 1. mars 1999

1999/28/EF 1. september 1999
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 92/14/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 og 2 Artikkel 1 nr. 1 og 2
Artikkel 1 nr. 3 —
Artikkel 2 nr. 1 —
Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1
Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2
Artikkel 2 nr. 4 —
Artikkel 3 og 4 —
Artikkel 5 nr. 1 —
Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 3 nr. 1
Artikkel 6 og 7 —
Artikkel 8 Artikkel 3 nr. 4
Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 3 nr. 2
Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3
Artikkel 9a og 9b —
Artikkel 10 nr. 1 —
Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 4
— Artikkel 5(1)
— Artikkel 6
— Artikkel 7
Artikkel 11 Artikkel 8
Vedlegg —
— Vedlegg I
— Vedlegg II

(1) Artikkel 2 i rådsdirektiv 98/20/EF.
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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. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart 
og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), særlig 
artikkel 53 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 53 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002 skal Det europeiske flysikkerhetsbyrå 
(EASA) innkreve avgifter for utstedelse og fornyelse 
av sertifikater samt for løpende tilsyn i tilknytning til 
dette. I henhold til artikkel 48 nr. 1 bokstav b) i samme 
forordning betales disse avgiftene av søkere og innehavere 
av sertifikater som Byrået utsteder, opprettholder eller 
endrer.

2) I henhold til artikkel 53 nr. 4 skal Byråets kostnader 
ved å utføre sertifiseringsoppgaver og de samlede 
inntektene fra de avgifter det innkrever, være i balanse. 
Ifølge bestemmelsene i samme nummer kan imidlertid 
Fellesskapets årlige finansielle bidrag til Byrået 
brukes til å dekke utgifter knyttet til sertifisering i en 
overgangsperiode som utløper 31. desember 2006. Denne 
perioden kan om nødvendig forlenges med ett år av 
Kommisjonen.

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 488/2005(2), der 
størrelsen på avgiftene og betalingsmåten er fastsatt,  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 3.2.2007, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 11.

(1) EFT L 240 av 7.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 5).

(2) EUT L 81 av 30.3.2005, s. 7. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 779/2006 (EUT L 137 av 25.5.2006, s. 3).

trådte i kraft 1. juni 2005. Etter denne datoen skal Byrået 
innkreve avgifter knyttet til sertifiseringsoppgaver. 
Inntektene fra avgifter er imidlertid ennå ikke tilstrekkelige 
til å fullstendig dekke Byråets sertifiseringskostnader. 
Byrået må derfor fortsatt anvende en del av bidraget fra 
Fellesskapet til å dekke disse kostnadene, i samsvar med 
de relevante bestemmelser i artikkel 53 nr. 4.

4) Selv om inntektene fra avgifter dekker en stadig større 
del av sertifiseringskostnadene, en forventet økning fra 
60 % i 2005 til 70 % i 2006, viser erfaringen at det tar 
lengre tid å bygge opp et effektivt avgiftssystem. På det 
nåværende tidspunkt er det ikke rimelig å garantere at 
disse kostnadene og inntektene vil være i balanse i 2007.

5) For å unngå at sertifiseringsvirksomheten går med 
underskudd, noe som ville hindre Byrået i å utføre sine 
oppgaver, må de relevante bestemmelser i artikkel 53 
nr. 4 i forordning (EF) nr. 1592/2002 anvendes for å 
forlenge den overgangsperiode der Byrået, ved behov, 
tillates å bruke en del av bidraget fra Fellesskapet for å 
dekke sertifiseringskostnadene.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 54 i forordning 
(EF) nr. 1592/2002 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Overgangsperioden nevnt i artikkel 53 nr. 4 i forordning (EF) 
nr. 1592/2002, forlenges til 31. desember 2007.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	103/2007

av	2.	februar	2007

om	forlengelse	av	overgangsperioden	nevnt	i	artikkel	53	nr.	4	i	europaparlaments-	og	rådsforordning	
(EF)	nr.	1592/2002(*)

	2010/EØS/38/16
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2007.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Visepresident
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 86 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsdirektiv 80/723/EØF av 25. juni 1980 om 
innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med 
offentlige foretak samt om økonomisk innsyn i visse 
foretak(1) er blitt vesentlig endret flere ganger(2). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
kodifiseres.

2) Offentlige foretak spiller en viktig rolle i medlemsstatenes 
nasjonaløkonomi.

3) Medlemsstatene gir av og til sær- eller eneretter til visse 
foretak, eller foretar utbetalinger eller gir andre former 
for kompensasjon til visse foretak som er blitt tillagt 
oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning. Disse foretakene konkurrerer også ofte med 
andre foretak.

4) I henhold til traktatens artikkel 295 skal traktaten ikke 
på noen måte berøre medlemsstatenes bestemmelser 
om eiendomsrett. Det bør ikke være noen uberettiget 
forskjellsbehandling mellom offentlige og private foretak 
med hensyn til måten konkurransereglene anvendes 
på. Dette direktiv bør gjelde både offentlige og private 
foretak.

5) I henhold til traktaten skal Kommisjonen sikre at 
medlemsstatene ikke yter støtte, verken til offentlige eller 
private foretak, som er uforenlig med det felles marked.

6) De økonomiske forbindelsene mellom nasjonale 
offentlige myndigheter og offentlige foretak er imidlertid 
så uoversiktlige at de kan hindre gjennomføringen denne 
oppgaven.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 12.

(1) EFT L 195 av 29.7.1980, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/81/
EF (EUT L 312 av 29.11.2005, s. 47).

(2) Se vedlegg I del A.

7) Traktatens regler for støtte kan anvendes rettferdig og 
effektivt på offentlige og private foretak bare dersom 
disse økonomiske forbindelsene åpnes for innsyn.

8) Slikt innsyn i offentlige foretak bør gjøre det mulig å 
skille klart mellom statens rolle som offentlig myndighet 
og dens rolle som eier.

9) Ved traktatens artikkel 86 nr. 1 pålegges medlemsstatene 
forpliktelser med hensyn til offentlige foretak og foretak 
som de tildeler sær- eller eneretter. Traktatens artikkel 86 
nr. 2 gjelder foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenester av allmenn økonomisk betydning. I henhold 
til traktatens artikkel 86 nr. 3 skal Kommisjonen sikre 
at bestemmelsene i nevnte artikkel anvendes og gir den 
de nødvendige midler til det. For å sikre anvendelsen av 
bestemmelsene i traktatens artikkel 86 må Kommisjonen 
få de nødvendige opplysninger. Vilkårene for å sikre 
innsyn må derfor fastsettes.

10) Betydningen av begrepene «offentlige myndigheter» og 
«offentlige foretak» bør klargjøres.

11) Medlemsstatene har ulike regionale forvaltningsstrukturer. 
Dette direktiv bør omfatte offentlige myndigheter på alle 
nivåer i hver enkelt medlemsstat.

12) Offentlige myndigheter kan øve en dominerende 
innflytelse på offentlige foretaks atferd, ikke bare i de 
tilfeller der de er eiere eller har mer enn halvparten av 
kapitalinteressen, men også i kraft av den innflytelse de 
har i ledelses- eller tilsynsorganer som følge av enten 
foretakets vedtekter eller fordelingen av aksjene.

13) Offentlige midler kan stilles til rådighet for offentlige 
foretak enten direkte eller indirekte. Innsyn må være 
sikret uavhengig av hvordan de offentlige midlene stilles 
til rådighet. Det kan også være nødvendig å sikre at 
opplysninger om årsakene til at de offentlige midlene 
stilles til rådighet, og om hvordan de faktisk anvendes, er 
tilgjengelige.

KOMMISJONSDIREKTIV	2006/111/EF

av	16.	november	2006

om	innsyn	i	medlemsstatenes	økonomiske	forbindelser	med	offentlige	foretak	samt	om	økonomisk	
innsyn	i	visse	foretak(*)

(kodifisert	utgave)

	2010/EØS/38/17
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14) Anvendelsen av konkurransereglene, særlig traktatens 
artikkel 86, kan vanskeliggjøres av uoversiktlige forhold 
knyttet til det store mangfoldet av offentlige og private 
foretak som har fått sær- eller eneretter eller som er 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
interesse, og av at ett enkelt foretak kan drive en rekke 
former for virksomhet samt den varierende grad av 
markedsliberalisering i de forskjellige medlemsstatene. 
Medlemsstatene og Kommisjonen trenger derfor 
detaljerte opplysninger om slike foretaks interne 
økonomiske og organisasjonsmessige struktur, særlig 
atskilte og pålitelige regnskaper for de ulike formene for 
virksomhet som utøves av ett og samme foretak.

15) Regnskapene bør vise skillet mellom de ulike formene 
for virksomhet, kostnader og inntekter knyttet til hver 
enkelt virksomhet og metodene for postering og fordeling 
av kostnader og inntekter. Det bør foreligge atskilte 
regnskaper for på den ene side de varer og tjenester der 
medlemsstaten har gitt ett foretak en sær- eller enerett 
eller oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, og på den annen side for enhver annen vare 
eller tjeneste som kommer inn under dette foretakets 
virksomhetsområde. Plikten til å føre atskilte regnskaper 
gjelder ikke foretak hvis virksomhet er begrenset til yting 
av tjenester av allmenn økonomisk betydning, og som 
ikke driver virksomhet utover disse tjenestene. Det synes 
ikke å være nødvendig å kreve atskilte regnskaper for 
virksomhet på området tjenester av allmenn økonomisk 
betydning eller på området sær- eller eneretter, såfremt 
et slikt skille ikke er nødvendig av hensyn til fordelingen 
av kostnader og inntekter mellom disse varene eller 
tjenestene og dem som ikke regnes som tjenester av 
allmenn økonomisk betydning eller omfattes av sær- eller 
eneretter.

16) Den mest effektive måten å sikre rettferdig og effektiv 
anvendelse av konkurransereglene på er å kreve at 
medlemsstatene sikrer at de aktuelle foretakene fører 
slike atskilte regnskaper. Kommisjonen vedtok i 1996 
en melding om tjenester av allmenn interesse i Europa(1) 
som ble etterfulgt av en ny melding i 2001(2), der 
betydningen av slike tjenester ble understreket. Det 
må tas hensyn til de berørte sektorenes betydning, 
som kan omfatte tjenester av allmenn betydning, den 
sterke markedsstillingen som de relevante foretakene 
kan ha og til sårbarheten i den gryende konkurransen i 
sektorene som er i ferd med å bli liberalisert. I samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet er det nødvendig 
og hensiktsmessig å fastsette regler om slike atskilte 
regnskaper for å nå det grunnleggende målet om innsyn.  
 

(1) EFT C 281 av 26.9.1996, s. 3.
(2) EFT C 17 av 19.1.2001, s. 4.

I samsvar med bestemmelsene i traktatens artikkel 5 
tredje ledd går dette direktiv ikke lenger enn det som er 
nødvendig for å nå de målene som ønskes oppnådd.

17) I henhold til bestemmelser vedtatt av Fellesskapet skal 
medlemsstatene og visse foretak føre atskilte regnskaper 
i visse sektorer. Det er nødvendig å sikre alle former for 
økonomisk virksomhet i Fellesskapet lik behandling og 
å utvide plikten til å føre atskilte regnskaper til å gjelde 
for alle sammenlignbare forhold. Dette direktiv bør 
ikke føre til endring av særlige regler med dette formål 
fastsatt i andre fellesskapsbestemmelser, og bør ikke få 
anvendelse på virksomhet i foretak som omfattes av slike 
bestemmelser.

18) Visse foretak bør unntas fra anvendelsen av dette direktiv 
på grunn av omsetningens størrelse. Dette gjelder 
offentlige foretak som er så små at den administrative 
byrden som kreves for å sikre innsyn ikke kan forsvares. 
På grunn av begrensede muligheter for innvirkning 
på handelen mellom medlemsstatene er det på det 
nåværende stadium ikke nødvendig å kreve atskilte 
regnskaper for yting av visse kategorier tjenester.

19) Dette direktiv berører ikke gjennomføringen av andre 
bestemmelser i traktaten, særlig artikkel 86 nr. 2, 
artikkel 88 og 296, eller andre regler for oversending av 
opplysninger fra medlemsstatene til Kommisjonen.

20) I tilfeller der kompensasjon for yting av tjenester 
av allmenn økonomisk betydning er blitt fastsatt 
for et passende tidsrom etter en åpen og oversiktlig 
framgangsmåte uten forskjellsbehandling, synes det ikke 
nødvendig å kreve at de berørte foretakene fører atskilte 
regnskaper.

21) Ettersom de aktuelle foretakene konkurrerer med andre 
foretak, bør de innhentede opplysningene omfattes av 
taushetsplikt.

22) Et rapporteringssystem som bygger på kontroll i ettertid 
av kapitalstrømmene mellom offentlige myndigheter 
og offentlige foretak innenfor produksjonssektoren 
vil gjøre det mulig for Kommisjonen å oppfylle sine 
forpliktelser. Kontrollsystemet må omfatte særskilt 
finansiell informasjon.

23) For å begrense den administrative byrden for 
medlemsstatene bør rapporteringssystemet omfatte både 
offentlig tilgjengelige opplysninger og opplysninger 
som er tilgjengelige for flertallsaksjeeiere. Det er tillatt 
å legge fram konsoliderte rapporter. Traktatstridig 
støtte til større foretak innenfor produksjonssektoren 
gir størst konkurransevridning i fellesmarkedet. 
Rapporteringssystemet kan derfor i første omgang 
begrenses til foretak med en årsomsetning på mer enn 
250 millioner euro.
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24) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning av direktivene som er angitt i 
vedlegg I del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal sikre innsyn i de økonomiske 
forbindelsene mellom offentlige myndigheter og offentlige 
foretak som fastsatt i dette direktiv, slik at det klart framgår

a) hvilke offentlige midler offentlige myndigheter stiller 
direkte til rådighet for de berørte offentlige foretakene,

b) hvilke offentlige midler offentlige myndigheter 
stiller til rådighet gjennom offentlige foretak eller 
finansinstitusjoner,

c) hvordan de offentlige midlene faktisk anvendes.

2. Med forbehold for særlige bestemmelser fastsatt av 
Fellesskapet skal medlemsstatene påse at den økonomiske og 
organisasjonsmessige strukturen til ethvert foretak med plikt 
til å føre atskilte regnskaper gjenspeiles korrekt i de atskilte 
regnskapene, slik at følgende klart framgår:

a) kostnader og inntekter knyttet til de ulike virksomhetene,

b) fullstendige opplysninger om metodene for fordeling av 
kostnader og inntekter på de ulike virksomhetene.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med:

a) «offentlige myndigheter» alle offentlige myndigheter, 
herunder staten og regionale og lokale myndigheter samt 
alle øvrige administrative enheter,

b) «offentlige foretak» ethvert foretak der offentlige 
myndigheter kan utøve direkte eller indirekte dominerende 
innflytelse som følge av eierskap, økonomisk deltaking 
eller de regler som gjelder for foretaket.

 Offentlige myndigheter skal antas å øve en dominerende 
innflytelse når de direkte eller indirekte i forhold til 
foretaket

i)  eier mer enn halvparten av foretakets tegnede kapital, 
eller

ii) kontrollerer mer enn halvparten av stemmene som er 
knyttet til andeler utstedt av foretaket, eller

iii) kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i 
foretakets administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorgan,

c) «offentlige foretak innenfor produksjonssektoren» ethvert 
foretak med produksjon som hovedvirksomhetsområde, 
definert som minst 50 % av den samlede årsomsetning. 
Dette er foretak hvis virksomhet faller inn under 
næringshovedområde D — Produksjon, dvs. næringsområde 
DA til og med DN i NACE Rev. 1(1),

d) «foretak med plikt til å føre atskilte regnskaper» ethvert 
foretak som en medlemsstat har gitt en sær- eller enerett 
i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 1, eller som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 og 
mottar statsstøtte uansett form knyttet til denne tjenesten, 
og som driver andre former for virksomhet»,

e) «ulike virksomheter» på den ene side alle varer eller 
tjenester som et foretak har fått en sær- eller enerett til, 
eller alle tjenester av allmenn økonomisk betydning som et 
foretak er tillagt oppgaven å utføre, og på den annen side 
enhver annen særskilt vare eller tjeneste som omfattes av 
foretakets virksomhet,

f) «eneretter» rettigheter som en medlemsstat ved lov eller 
forskrift gir et bestemt foretak og som gir foretaket enerett 
til å yte en tjeneste eller utføre en virksomhet innenfor et 
bestemt geografisk område,

g) «særretter» rettigheter som en medlemsstat ved lov eller 
forskrift gir et begrenset antall foretak som innenfor et 
bestemt geografisk område

i)  begrenser til to eller flere antallet slike foretak 
med tillatelse til å yte en tjeneste eller utføre en 
virksomhet på annen måte enn etter kriterier som 
er objektive, forholdsmessige og ikke innebærer 
forskjellsbehandling, eller

ii) på annen måte enn etter slike kriterier utpeker flere 
konkurrerende foretak som gis tillatelse til å yte en 
tjeneste eller utføre en virksomhet, eller

(1) EFT L 83 av 3.4.1993, s. 1.
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iii) på annen måte enn etter slike kriterier gir ett eller 
flere foretak rettslige eller lovgivningsmessige fordeler 
som i betydelig grad påvirker andre foretaks evne til 
innenfor samme geografiske område å yte samme 
tjeneste eller drive samme virksomhet på vilkår som i 
all hovedsak er like.

Artikkel 3

Innsynet nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal særlig gjelde følgende 
sider av de økonomiske forbindelsene mellom offentlige 
myndigheter og offentlige foretak:

a) utligning av driftstap,

b) kapitaltilførsel,

c) tilskudd som ikke skal tilbakebetales eller lån på gunstige 
vilkår,

d) tilståelse av økonomiske fordeler i form av avkall på 
overskudd eller unnlatelse av å inndrive fordringer,

e) avkall på normal avkastning av offentlige midler,

f) kompensasjon for finansielle byrder pålagt av offentlige 
myndigheter.

Artikkel 4

1. For å sikre innsynet nevnt i artikkel 1 nr. 2 skal 
medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å sikre at ethvert 
foretak med plikt til å føre atskilte regnskaper

a) fører atskilte regnskaper for hver enkelt virksomhet,

b) posterer og fordeler alle kostnader og inntekter korrekt på 
grunnlag av konsekvent anvendte og saklig begrunnede 
prinsipper for føring av kostnadsregnskap,

c) angir klart hvilke prinsipper for føring av kostnadsregnskap 
som ligger til grunn for de atskilte regnskapene.

2. Nr. 1 får bare anvendelse på virksomheter som ikke 
omfattes av særlige bestemmelser fastsatt av Fellesskapet 
og berører ingen av de forpliktelsene medlemsstatene eller 
foretakene har i henhold til traktaten eller slike særlige 
bestemmelser.

Artikkel 5

1. Med hensyn til innsynet nevnt i artikkel 1 nr. 1 får dette 
direktiv ikke anvendelse på økonomiske forbindelser mellom 
offentlige myndigheter og

a) offentlige foretak med hensyn til tjenesteyting som ikke vil 
påvirke handelen mellom medlemsstatene i betydelig grad, 

b) sentralbanker,

c) offentlige kredittinstitusjoner med hensyn til innskudd 
av offentlige midler foretatt av offentlige myndigheter på 
vanlige forretningsmessige vilkår,

d) offentlige foretak med en samlet netto årsomsetning på 
mindre enn 40 millioner euro de to siste regnskapsårene 
før det året midlene nevnt i artikkel 1 ble stilt til rådighet 
eller benyttet. For offentlige kredittinstitusjoner skal 
imidlertid den tilsvarende terskelen være en balansesum 
på 800 millioner euro.

2. Med hensyn til innsynet nevnt i artikkel 1 nr. 2 får dette 
direktiv ikke anvendelse på

a) offentlige foretak med hensyn til tjenesteyting som ikke vil 
påvirke handelen mellom medlemsstatene i betydelig grad, 

b) foretak med en samlet netto årsomsetning på mindre enn 
40 millioner euro de to siste regnskapsårene før ethvert 
gitt år foretaket innehar en sær- eller enerett gitt av en 
medlemsstat i henhold til traktatens artikkel 86 nr. 1, eller 
da det ble tillagt oppgaven å utføre en tjeneste av allmenn 
økonomisk betydning i henhold til traktatens artikkel 86 
nr. 2. For offentlige kredittinstitusjoner skal imidlertid den 
tilsvarende terskelen være en balansesum på 800 millioner 
euro,

c) foretak som er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn 
økonomisk betydning i henhold til traktatens artikkel 86 
nr. 2, dersom kompensasjonen de mottar, uansett form, ble 
fastsatt for et passende tidsrom etter en åpen og oversiktlig 
framgangsmåte uten forskjellsbehandling.

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at opplysninger om de økonomiske forbindelsene 
nevnt i artikkel 1 nr. 1 stilles til rådighet for Kommisjonen i 
fem år fra utgangen av det regnskapsåret de offentlige midlene 
ble stilt til rådighet for de berørte offentlige foretakene. 
Dersom de offentlige midlene benyttes i løpet av et senere 
regnskapsår, skal imidlertid femårsfristen løpe fra utgangen av 
det regnskapsåret.
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2. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at opplysninger om foretakenes økonomiske og 
organisasjonsmessige struktur nevnt i artikkel 1 nr. 2 stilles 
til rådighet for Kommisjonen i fem år fra utgangen av det 
regnskapsåret opplysningene gjelder for.

3. Dersom Kommisjonen mener at det er nødvendig å 
anmode om det, skal medlemsstatene oversende Kommisjonen 
opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 samt nødvendig 
bakgrunnsmateriale, særlig med hensyn til hvilke målsettinger 
som søkes nådd.

Artikkel 7

Kommisjonen skal ikke gi videre opplysninger som mottas 
i henhold til artikkel 6 nr. 3 og som er av en slik art at de 
omfattes av taushetsplikt.

Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for offentliggjøring 
av generelle opplysninger eller oversikter som ikke inneholder 
opplysninger om bestemte offentlige foretak som omfattes av 
dette direktiv.

Artikkel 8

1. Medlemsstater med offentlige foretak innenfor 
produksjonssektoren skal hvert år gi Kommisjonen den 
finansielle informasjonen fastsatt i nr. 2 og 3 i henhold til 
tidsplanen i nr. 5.

2. Den finansielle informasjonen som kreves for hvert 
offentlig foretak innenfor produksjonssektoren i samsvar 
med nr. 4, er årsberetningen og årsregnskapet i samsvar 
med definisjonen i rådsdirektiv 78/660/EØF(1). Årsregnskapet 
og årsberetningen omfatter balanse, resultatregnskap og 
forklarende noter samt regnskapsprinsipper, styrets erklæringer 
og avdelings- og virksomhetsrapporter. I tillegg skal 
innkallinger til generalforsamlinger og alle andre relevante 
opplysninger oppgis.

Rapportene skal framlegges særskilt for hvert enkelt offentlig 
foretak samt for holding- eller datterholdingselskaper som 
utgjør en konsolidering av flere offentlige foretak, såfremt 
holding- eller datterholdingselskapets samlede salg gjør at det 
klassifiseres som et foretak i produksjonssektoren.

3. I tillegg til opplysningene nevnt i nr. 2 skal følgende 
opplysninger oppgis dersom de ikke framgår av det enkelte 
offentlige foretaks årsberetning eller årsregnskap:

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

a) tilførsel av aksjekapital eller egenkapitallignende 
kvasikapital med angivelse av vilkårene for tilførselen 
(ordinære aksjer, preferanseaksjer, sisteberettigede aksjer 
eller konvertible aksjer og rentesatser, tilhørende utbytte- 
eller konverteringsrettigheter), 

b) tilskudd som ikke skal tilbakebetales eller tilskudd med 
vilkårlig tilbakebetaling, 

c) eventuelle lån gitt til foretaket, herunder kassakreditter og 
forskudd på kapitaltilførsler, med angivelse av rentesatser 
og lånevilkår samt eventuell sikkerhet som foretaket har 
gitt långiveren,

d) garantier foretaket har mottatt fra offentlige myndigheter 
som ledd i lånefinansieringen (med angivelse av vilkår 
og eventuelle kostnader som foretakene har betalt for 
garantiene),

e) utbetalt utbytte og tilbakeholdt overskudd,

f) alle andre former for statsstøtte, særlig ettergivelse av 
beløp som offentlige foretak skylder staten, herunder 
tilbakebetaling av lån og tilskudd, betaling av selskapsskatt 
eller sosiale kostnader og lignende utgifter.

Aksjekapitalen nevnt i bokstav a) omfatter aksjekapital som 
staten har skutt inn direkte og eventuell aksjekapital som 
et offentlig holdingselskap eller et annet offentlig foretak, 
herunder finansinstitusjoner innenfor eller utenfor den samme 
gruppen, har gitt til et bestemt offentlig foretak. Forholdet 
mellom kapitalgiver og kapitalmottaker skal alltid angis.

4. Opplysningene som kreves i nr. 2 og 3 skal framlegges 
for alle offentlige foretak som har en omsetning på mer enn 
250 millioner euro i siste regnskapsår.

Ovennevnte informasjon skal framlegges særskilt for hvert 
enkelt offentlig foretak, herunder foretak som er etablert 
i andre medlemsstater, og skal eventuelt omfatte nærmere 
opplysninger om alle transaksjoner innenfor og mellom 
grupper av ulike offentlige foretak samt transaksjoner direkte 
mellom offentlige foretak og staten.

Visse offentlige foretak deler opp sin virksomhet i flere juridisk 
atskilte foretak. For slike foretak er Kommisjonen villig til å 
godta én konsolidert rapport. Den konsoliderte rapporten skal 
gi et bilde av den økonomiske stillingen til en gruppe foretak 
som har virksomhet innenfor samme eller nært beslektede 
sektorer. Konsoliderte rapporter fra holdingselskaper som er 
rene finansieringsselskaper, er ikke tilstrekkelig.
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5. Opplysningene nevnt i nr. 2 og 3 skal framlegges for 
Kommisjonen hvert år.

Opplysningene skal framlegges innen 15 virkedager etter 
datoen for offentliggjøringen av det berørte offentlige foretakets 
årsberetning. Uansett skal opplysningene informasjon som 
kreves, særlig for foretak som ikke utgir en årsberetning, 
framlegges senest ni måneder etter utgangen av foretakets 
regnskapsår.

6. For at Kommisjonen skal kunne bestemme antallet 
foretak som omfattes av dette rapporteringssystemet, skal 
medlemsstatene framlegge for Kommisjonen en liste over de 
foretak som omfattes av denne artikkel, med angivelse av deres 
omsetning. Listen skal ajourføres innen 31. mars hvert år.

7. Medlemsstatene skal sørge for at Kommisjonen har alle 
de tilleggsopplysninger den anser som nødvendige for å kunne 
foreta en grundig vurdering av opplysningene som er framlagt.

Artikkel 9

Kommisjonen skal regelmessig underrette medlemsstatene om 
resultatene av gjennomføringen av dette direktiv.

Artikkel 10

Direktiv 80/723/EØF, endret ved direktivene oppført i vedlegg 
I del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene angitt i vedlegg I del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg VI.

Artikkel 11

Dette direktiv trer i kraft 20. desember 2006.

Artikkel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. november 2006.

 For Kommisjonen

 Neelie KROES

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DEL	A

OPPHEVET	DIREKTIV	MED	TILHØRENDE	ENDRINGER	I	KRONOLOGISK	REKKEFØLGE

(nevnt i artikkel 10)

Kommisjonsdirektiv 80/723/EØF (EFT L 195 av 29.7.1980, s. 35)

 Kommisjonsdirektiv 85/413/EØF  (EFT L 229 av 28.8.1985, s. 20)

 Kommisjonsdirektiv 93/84/EØF  (EFT L 254 av 12.10.1993, s. 16)

 Kommisjonsdirektiv 2000/52/EF  (EFT L 193 av 29.7.2000, s. 75)

 Kommisjonsdirektiv 2005/81/EF  (EUT L 312 av 29.11.2005, s. 47)

DEL	B

FRISTER	FOR	INNARBEIDING	I	NASJONAL	LOVGIVNING

(nevnt i artikkel 10)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning

80/723/EØF 31. desember 1981

85/413/EØF 1. januar 1986

93/84/EØF 1. november 1993

2000/52/EF 31. juli 2001

2005/81/EF 19. desember 2006



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/148 15.7.2010

VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 80/723/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1 innledende punktum Artikkel 2 innledende punktum

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b) første ledd

Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)-f) Artikkel 2 bokstav c)-f)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) innledende ord Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) innledende ord

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) første strekpunkt Artikkel 2 bokstav g) punkt i)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav g) punkt ii)

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) tredje strekpunkt Artikkel 2 bokstav g) punkt iii)

Artikkel 2 nr. 2 innledende punktum Artikkel 2 bokstav b) annet ledd innledende punktum

Artikkel 2 nr. 2 bokstav a) Artikkel 2 bokstav b) annet ledd punkt i)

Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b) annet ledd punkt ii)

Artikkel 2 nr. 2 bokstav c) Artikkel 2 bokstav b) annet ledd punkt iii)

Artikkel 3 Artikkel 3

«Artikkel 3a Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Artikkel 5 Artikkel 6

Artikkel 5a nr. 1. Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 5a nr. 2 første ledd innledende punktum Artikkel 8 nr. 2 første ledd

Artikkel 5a nr. 2 første ledd punkt i) Artikkel 8 nr. 2 første ledd

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd innledende punktum Artikkel 8 nr. 3 første ledd innledende punktum

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt ii) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav a)

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt iii) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav b)

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt iv) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav c)

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt v) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav d)

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt vi) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav e)

Artikkel 5a nr. 2 annet ledd punkt vii) Artikkel 8 nr. 3 første ledd bokstav f)

Artikkel 5a nr. 3 første ledd Artikkel 8 nr. 4 første ledd

Artikkel 5a nr. 3 annet ledd første punktum Artikkel 8 nr. 4 annet ledd

Artikkel 5a nr. 3 annet ledd annet punktum Artikkel 8 nr. 3 annet ledd første punktum

Artikkel 5a nr. 3 annet ledd tredje punktum Artikkel 8 nr. 3 annet ledd annet punktum

Artikkel 5a nr. 3 annet ledd siste punktum Artikkel 8 nr. 2 annet ledd

Artikkel 5a nr. 3 tredje ledd Artikkel 8 nr. 4 tredje ledd
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Direktiv 80/723/EØF Dette direktiv

Artikkel 5a nr. 4 første ledd Artikkel 8 nr. 5 første ledd

Artikkel 5a nr. 4 annet ledd Artikkel 8 nr. 5 annet ledd

Artikkel 5a nr. 4 tredje ledd Artikkel 8 nr. 6

Artikkel 5a nr. 5. —

Artikkel 5a nr. 6. Artikkel 8 nr. 7

Artikkel 6 nr. 1 Artikkel 7 første ledd

Artikkel 6 nr. 2 Artikkel 7 annet ledd

Artikkel 7 Artikkel 9

Artikkel 8 —

— Artikkel 10

— Artikkel 11

Artikkel 9 Artikkel 12

— 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 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 framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 93/98/EØF av 29. oktober 1993 om 
harmonisering av vernetiden for opphavsrett og visse 
nærstående rettigheter(3) er blitt vesentlig endret(4). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
konsolideres.

2) I Bern-konvensjonen om vern av litterære og kunstneriske 
verk og Den internasjonale konvensjon om rettsvern for de 
rettigheter som tilkommer utøvende kunstnere, framstillere 
av fonogrammer samt kringkastingsinstitusjoner (Roma-
konvensjonen) er det fastsatt bare korteste vernetider 
for de rettighetene konvensjonene gjelder, og det 
overlates til avtalestatene å fastsette lengre vernetider. 
Visse medlemsstater har benyttet denne muligheten. 
Dessuten er noen medlemsstater ennå ikke part i Roma-
konvensjonen.

3) Det er derfor forskjeller mellom de nasjonale 
lovgivningene om vernetid for opphavsrett og beslektede 
rettigheter som kan hindre fritt varebytte og adgangen til 
å yte tjenester og vri konkurransen på det felles marked. 
For at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende 
måte bør medlemsstatenes lovgivninger harmoniseres 
slik at vernetiden blir den samme i hele Fellesskapet.

4) Det er viktig å fastsette ikke bare vernetiden som sådan, 
men også visse gjennomføringsbestemmelser, f.eks. fra 
hvilken dato vernetiden skal beregnes.

5) Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke berøre 
medlemsstatenes anvendelse av bestemmelsene i  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 372 av 27.12.2006, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 13.

(1) Uttalelse avgitt 26. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 30. november 2006.
(3) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 9. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/29/EF (EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10).
(4) Se vedlegg I del A.

artikkel 14a nr. 2 bokstav b), c) og d) og nr. 3 i Bern-
konvensjonen.

6) Den korteste vernetiden som er fastsatt i Bern-
konvensjonen, som er opphavsmannens levetid og 50 år 
etter dennes død, hadde som formål å gi vern for 
opphavsmannen og de to første generasjonene av hans/
hennes etterkommere. Den gjennomsnittlige levetiden i 
Fellesskapet har blitt så mye lengre at denne vernetiden 
ikke lenger er tilstrekkelig til å dekke to generasjoner.

7) Visse medlemsstater har forlenget vernetiden utover 
50 år etter opphavsmannens død for å veie opp for 
verdenskrigenes virkninger på utnyttingen av verkene.

8) Med hensyn til vernetiden for beslektede rettigheter har 
visse medlemsstater innført en vernetid på 50 år etter 
lovlig publikasjon eller lovlig tilgjengeliggjøring for 
allmennheten.

9) Diplomatkonferansen som i desember 1996 ble holdt 
under ledelse av Verdensorganisasjonen for immaterialrett 
(WIPO), førte til vedtakelse av WIPO-traktaten om 
framføringer og fonogrammer, som gjelder vern av 
utøvende kunstnere og fonogramprodusenter. I denne 
traktaten ajourføres det internasjonale vern av beslektede 
rettigheter vesentlig.

10) Hensynet til ervervede rettigheter er et av de alminnelige 
rettsprinsippene som er vernet i Fellesskapets rettsorden. 
De vernetidene for opphavsrett og beslektede rettigheter 
som er innført i fellesskapsretten, kan derfor ikke føre 
til svekkelse av det vern rettighetshavere nøt godt av 
i Fellesskapet før direktiv 93/98/EØF trådte i kraft. 
For å begrense virkningene av overgangstiltakene mest 
mulig og gi det indre marked mulighet til å virke på en 
tilfredsstillende måte, bør vernetiden fastsettes for lange 
tidsrom.

11) Vernenivået for opphavsrett og beslektede rettigheter bør 
være høyt ettersom disse rettighetene er grunnleggende for 
intellektuell frambringelse. Vernet av disse rettighetene 
sikrer opprettholdelse og utvikling av skaperevnen til 
beste for opphavsmenn, kulturnæringen, forbrukere og 
samfunnet som helhet.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSDIREKTIV	2006/116/EF

av	12.	desember	2006

om	vernetiden	for	opphavsrett	og	visse	beslektede	rettigheter(*)

(konsolidert	utgave)

	2010/EØS/38/18
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12) For å opprette et høyt vernenivå, som både oppfyller det 
indre markeds krav og behovet for å skape et rettslig 
miljø som bidrar til en harmonisk utvikling av litterær 
og kunstnerisk skaperevne i Fellesskapet, bør vernetiden 
harmoniseres slik at den for opphavsrett fastsettes til 
70 år etter opphavsmannens død eller 70 år etter at verket 
lovlig ble gjort tilgjengelig for allmennheten, og for 
beslektede rettigheter til 50 år etter den hendelsen som 
vernetiden beregnes fra.

13) Samleverker er vernet i samsvar med artikkel 2 nr. 5 i Bern-
konvensjonen når de på grunn av utvalget og ordningen 
av sitt innhold utgjør intellektuelle frambringelser. Disse 
verkene er vernet som sådanne uten at det berører 
opphavsretten til hvert av de verkene som utgjør en del 
av et slikt samleverk. En særlig vernetid kan derfor gjelde 
for verker som inngår i samleverker.

14) I alle tilfeller der en eller flere fysiske personer er 
identifisert som opphavsmenn, bør vernetiden beregnes fra 
deres død. Spørsmålet om hvem som er opphavsmannen 
til hele eller en del av et verk, er et spørsmål om fakta 
som det kan bli opp til nasjonale domstoler å avgjøre.

15) Vernetiden bør beregnes fra 1. januar i året som følger 
etter den relevante hendelsen, slik som i Bern- og Roma-
konvensjonen.

16) Vern av fotografier i medlemsstatene omfattes av 
ulike ordninger. Et fotografisk verk skal i henhold til 
Bern-konvensjonen anses som originalt dersom det er 
opphavsmannens egen intellektuelle frambringelse og 
gjenspeiler hans personlighet, uten at det tas hensyn til 
andre kriterier som verdi eller formål. Vernet av andre 
fotografier bør overlates til nasjonal lovgivning.

17) For å unngå forskjellige vernetider for beslektede 
rettigheter er det nødvendig å fastsette at vernetiden 
skal beregnes fra samme tidspunkt i hele Fellesskapet. 
Utøvelsen, opptaket, overføringen, den lovlige 
publiseringen og den lovlige tilgjengeliggjøringen for 
allmennheten, dvs. midlene til å gjøre gjenstanden for 
en beslektet rettighet kjent for allmennheten på alle 
egnede måter, bør tas hensyn til ved beregningen av 
vernetiden uansett i hvilken stat utøvelsen, opptaket, 
overføringen, den lovlige publiseringen eller lovlige 
tilgjengeliggjøringen for allmennheten finner sted.

18) Kringkastingsforetaks rettigheter til sine sendinger, enten 
de sendes over tråd eller trådløst, herunder via kabel 
eller satellitt, bør ikke være evigvarende. Det er derfor 
nødvendig å la vernetiden løpe utelukkende fra første 
overføring av en særskilt kringkastingssending. Formålet 
med denne bestemmelsen er å forhindre at en ny vernetid 
begynner å løpe i tilfeller der en kringkastingssending er 
identisk med en tidligere sending.

19) Medlemsstatene bør fritt kunne opprettholde eller 
innføre andre opphavsrettsbeslektede rettigheter, særlig 
i forbindelse med vern av kritiske og vitenskapelige 
publikasjoner. For å sikre oversikten på fellesskapsplan er 
det imidlertid nødvendig at medlemsstater som innfører 
nye beslektede rettigheter, underretter Kommisjonen om 
dette.

20) Det bør gjøres klart at dette direktiv ikke får anvendelse 
på ideelle rettigheter.

21) Når verkers opprinnelsesstat er en tredjestat i henhold 
til Bern-konvensjonen og verkers opphavsmann ikke er 
borger i Fellesskapet, bør det foretas en sammenligning 
av vernetidene, og den vernetid som gis i Fellesskapet, 
kan ikke overstige vernetiden fastsatt i dette direktiv.

22) Dersom en rettighetshaver som ikke er borger i 
Fellesskapet, har rett til vern i henhold til en internasjonal 
avtale, bør vernetiden for beslektede rettigheter være den 
samme som den som er fastsatt i dette direktiv. Denne 
vernetiden bør imidlertid ikke overstige den vernetid som 
er fastsatt i den tredjestat der rettighetshaveren er borger.

23) Sammenligning av vernetider bør ikke føre til at 
medlemsstatene kommer i konflikt med sine internasjonale 
forpliktelser.

24) Medlemsstatene bør fortsatt fritt kunne vedta 
bestemmelser om fortolkning, tilpasning og ytterligere 
gjennomføring av kontrakter om utnytting av beskyttede 
verker og andre beskyttede arbeider som var inngått før 
vernetiden ble forlenget som følge av dette direktiv.

25) Hensynet til ervervede rettigheter og tredjemanns 
berettigede forventninger er en del av Fellesskapets 
rettsorden. Medlemsstatene kan særlig fastsette at 
opphavsrett og beslektede rettigheter som under visse 
omstendigheter får ny gyldighet i henhold til dette 
direktiv, ikke kan gi grunnlag for at personer som i god 
tro begynte å utnytte verkene på et tidspunkt da nevnte 
verker ikke var falt i det fri, skal betale for dette.

26) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding 
i nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene, 
oppført i vedlegg I del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Opphavsrettens varighet

1. Opphavsretten til et litterært eller kunstnerisk verk 
som definert i artikkel 2 i Bern-konvensjonen skal vare ut 
opphavsmannens liv og 70 år etter vedkommendes død, 
uansett fra hvilken dato verket lovlig ble gjort tilgjengelig for 
allmennheten.
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2. Dersom et verk har flere opphavsmenn, skal vernetiden 
nevnt i nr. 1 beregnes fra den lengstlevende opphavsmannens 
død.

3. Dersom verket er anonymt eller pseudonymt, skal 
vernetiden være 70 år etter at verket lovlig ble gjort tilgjengelig 
for allmennheten. Når det pseudonym opphavsmannen har 
antatt ikke skaper tvil om vedkommendes identitet, eller 
dersom opphavsmannen avslører sin identitet i løpet av det 
tidsrom som er nevnt i første punktum, skal imidlertid den 
vernetid som er fastsatt i nr. 1, få anvendelse.

4. Dersom en medlemsstat fastsetter særlige bestemmelser 
om opphavsrett med hensyn til fellesverker, eller at en juridisk 
person skal utpekes som rettighetshaver, skal vernetiden 
beregnes i samsvar med bestemmelsene i nr. 3, med mindre 
de fysiske personene som har skapt verket, er identifisert som 
sådanne i de versjonene av verket som gjøres tilgjengelige 
for allmennheten. Dette nummer berører ikke rettighetene til 
identifiserte opphavsmenn når deres identifiserbare bidrag 
inngår i slike verker, idet nr. 1 eller 2 får anvendelse på disse 
bidragene.

5. Dersom et verk utgis i bind, deler, hefter, numre eller 
serie, og vernetiden løper fra det tidspunkt verket lovlig ble 
gjort tilgjengelig for allmennheten, skal en særskilt vernetid 
gjelde for hver enkelt bestanddel.

6. Vernet skal opphøre for verker når deres vernetid ikke 
beregnes fra opphavsmannens eller opphavsmennenes død 
og verkene ikke lovlig er gjort tilgjengelige for allmennheten 
innen 70 år etter at de ble frambrakt.

Artikkel 2

Filmverker eller audiovisuelle verker

1.	 Hovedregissøren av et filmverk eller audiovisuelt verk 
skal anses som dets opphavsmann eller som en av dets 
opphavsmenn. Medlemsstatene skal fritt kunne utpeke andre 
medinnehavere av opphavsretten.

2. Vernetiden for filmverker eller audiovisuelle verker 
skal utløpe 70 år etter at den lengstlevende av følgende 
personer er død, uansett om disse personene er utpekt som 
medinnehavere av opphavsretten: hovedregissøren, forfatteren 
av filmmanuskriptet, forfatteren av dialogen og komponisten 
av musikk som er særskilt skapt for bruk i filmverket eller det 
audiovisuelle verket.

Artikkel 3

Beslektede rettigheters varighet

1.	 Utøvende kunstneres rettigheter skal opphøre 50 år etter 
datoen for framføringen. Dersom et opptak av framføringen 
lovlig publiseres eller lovlig gjøres tilgjengelig for allmennheten 
innenfor dette tidsrommet, skal imidlertid rettighetene opphøre 
50 år etter datoen for første lovlige publisering eller første 
lovlige tilgjengeliggjøring, avhengig av hvilken dato som 
kommer først.

2. Rettighetene til fonogramprodusenter skal opphøre 
50 år etter at opptaket fant sted. Dersom fonogrammet er 
lovlig publisert i løpet av dette tidsrommet, skal imidlertid 
rettighetene opphøre 50 år etter datoen for første lovlige 
publisering. Dersom det ikke har skjedd noen lovlig publisering 
innenfor tidsrommet nevnt i første punktum, og dersom 
fonogrammet er lovlig tilgjengeliggjort for allmennheten i 
dette tidsrommet, skal rettighetene opphøre 50 år etter datoen 
da lovlig tilgjengeliggjøring for allmennheten skjedde første 
gang.

Dersom vernetiden i henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 
93/98/EØF i den ordlyd som gjaldt før endringen ved direktiv 
2001/29/EØF har utløpt, og fonogramprodusenters rettigheter 
ikke lenger er vernet 22. desember 2002, skal dette nummer 
ikke innebære at disse rettighetene vernes på nytt.

3. Rettighetene til produsenter av det første opptaket av en 
film skal opphøre 50 år etter at opptaket fant sted. Dersom 
filmen lovlig publiseres eller lovlig gjøres tilgjengelig for 
allmennheten i løpet av dette tidsrommet, skal imidlertid 
rettighetene opphøre 50 år etter datoen for første lovlige 
publisering eller første lovlige tilgjengeliggjøring, avhengig av 
hvilken dato som kommer først. Med «film» menes et filmverk 
eller audiovisuelt verk eller levende bilder, med eller uten lyd.

4. Kringkastingsforetaks rettigheter skal opphøre 50 år 
etter første overføring av en kringkastingssending, uansett 
om denne kringkastingssendingen overføres over tråd eller 
trådløst, herunder via kabel eller satellitt.

Artikkel 4

Vern av ikke tidligere publiserte verker

Enhver som etter utløpet av vernetiden for opphavsretten for 
første gang lovlig publiserer eller lovlig gjør tilgjengelig for 
allmennheten et verk som ikke tidligere er publisert, skal nyte 
godt av det vern som tilsvarer opphavsmannens økonomiske 
rettigheter. Vernetiden for slike rettigheter skal være 25 år 
regnet fra det tidspunkt verket første gang lovlig ble publisert 
eller gjort tilgjengelig for allmennheten.

Artikkel 5

Kritiske og vitenskapelige publikasjoner

Medlemsstatene kan verne kritiske og vitenskapelige 
publikasjoner av verker som har falt i det fri. Lengste vernetid 
for slike rettigheter skal være 30 år regnet fra det tidspunkt 
publikasjonen første gang ble utgitt.

Artikkel 6

Vern av fotografier

Fotografier som er originaler i den forstand at de er 
opphavsmannens egne intellektuelle frambringelse, skal vernes 
i samsvar med artikkel 1. Ingen andre kriterier skal anvendes 
for å fastslå om de har rett til vern. Medlemsstatene kan 
fastsette vern for andre fotografier.
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Artikkel 7

Vern overfor tredjestater

1.	 Dersom opprinnelsesstaten for et verk er en tredjestat 
som definert i Bern-konvensjonen, og verkets opphavsmann 
ikke er borger i Fellesskapet, skal den vernetid som gis i 
medlemsstatene, utløpe på opphørsdatoen for det vern som 
gjelder i verkets opprinnelsesstat, og den kan ikke overstige 
vernetiden fastsatt i artikkel 1.

2. Vernetiden fastsatt i artikkel 3 får også anvendelse 
dersom rettighetshaverne ikke er borgere i Fellesskapet, 
forutsatt at medlemsstatene gir dem vern. Uten at det 
berører medlemsstatenes internasjonale forpliktelser skal 
imidlertid den vernetid som gis av medlemsstatene, utløpe 
senest på opphørsdatoen for det vern som gis i den staten 
der rettighetshaveren er borger, og den kan ikke overstige 
vernetiden fastsatt i artikkel 3.

3. Medlemsstater som 29. oktober 1993 særlig i henhold til 
sine internasjonale forpliktelser gav en lengre vernetid enn den 
som følger av bestemmelsene i nr. 1 og 2, kan opprettholde 
dette vernet inntil det inngås internasjonale avtaler om 
vernetiden for opphavsrett eller beslektede rettigheter.

Artikkel 8

Beregning av vernetid

De vernetider som er fastsatt i dette direktiv, beregnes fra 
1. januar i året som følger etter den hendelse som vernetiden 
beregnes fra.

Artikkel 9

Ideelle rettigheter

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes bestemmelser om 
ideelle rettigheter.

Artikkel 10

Anvendelsestidspunkt

1.	 Dersom en vernetid som er lengre enn den tilsvarende 
vernetid fastsatt i dette direktiv, allerede hadde begynt å løpe i 
en medlemsstat 1. juli 1995, skal dette direktiv ikke føre til at 
den aktuelle vernetid i den aktuelle medlemsstat forkortes.

2. Vernetider fastsatt i dette direktiv får anvendelse på alle 
verker og arbeider som på datoen nevnt i nr. 1 var vernet i 
minst en medlemsstat, i henhold til nasjonale bestemmelser 
om opphavsrett og beslektede rettigheter, eller som oppfyller 
kriteriene for vern etter [rådsdirektiv 92/100/EØF av 
19. november 1992 om utleie- og utlånsrett og om visse 
opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterial- 
rett](1).

3. Dette direktiv berører ikke utnytting som har funnet sted 
før den dato som er nevnt i nr. 1. Medlemsstatene skal vedta 
de nødvendige bestemmelser for å verne særlig tredjemanns 
ervervede rettigheter.

4. Medlemsstatene er ikke bundet til å anvende 
bestemmelsene i artikkel 2 nr. 1 på filmverker eller audiovisuelle 
verker frambrakt før 1. juli 1994.

Artikkel 11

Melding og underretning

1.	 Medlemsstatene skal umiddelbart gi melding til 
Kommisjonen om ethvert forslag fra myndighetene om å 
innføre nye beslektede rettigheter, herunder de viktigste 
grunnene til å innføre dem og hvilken vernetid som planlegges.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de viktigste bestemmelsene i nasjonal lovgivning som de 
vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 12

Oppheving

Direktiv 93/98/EØF oppheves, uten at det berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene 
for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse av 
direktivene, oppført i vedlegg I del B.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås 
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 
sammenligningstabellen i vedlegg II.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

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

(1) EFT L 346 av 27.11.1992, s. 61. Direktivet sist endret ved direktiv 
2001/29/EF.
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Artikkel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Opphevet	direktiv	med	endringer

Rådsdirektiv 93/98/EØF
(EFT L 290 av 24.11.1993, s. 9)

bare artikkel 11 nr. 2
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF
(EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10)

DEL B

Liste	over	frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning	og	anvendelse

(nevnt i artikkel 12)

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato

93/98/EØF 1. juli 1995 (artikkel 1-11) 19. november 1993 (artikkel 12) 
Senest 1. juli 1997 med hensyn til 
artikkel 2 nr. 1 (artikkel 10 nr. 5)

2001/29/EF 22. desember 2002
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VEDLEGG II

Sammenligningstabell

Direktiv 93/98/EØF Dette direktiv

Artikkel 1–9
Artikkel 10 nr. 1–4
Artikkel 10 nr. 5
Artikkel 11
Artikkel 12
Artikkel 13 nr. 1 første ledd
Artikkel 13 nr. 1 annet ledd
Artikkel 13 nr. 1 tredje ledd
Artikkel 13 nr. 2
—
—
Artikkel 14
—
—

Artikkel 1–9
Artikkel 10 nr. 1–4
—
—
Artikkel 11 nr. 1
—
—
Artikkel 11 nr. 2
—
Artikkel 12
Artikkel 13
Artikkel 14
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 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,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 92/100/EØF av 19. november 1992 om 
utleie og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede 
rettigheter på området immaterialrett (2) er blitt betydelig 
endret en rekke ganger(3). Av klarhetshensyn og av 
praktiske årsaker bør direktivet kodifiseres.

2) Utleie og utlån av åndsverker og av gjenstander for 
opphavsrettsbeslektet vern får stadig større betydning, 
særlig for opphavsmenn, utøvende kunstnere og 
produsenter av fonogrammer og filmer. Piratvirksomhet 
utgjør en stadig større trussel.

3) Et tilfredsstillende vern av åndsverker og av gjenstander for 
opphavsrettsbeslektet vern i form av utleierett og utlånsrett 
samt vern av gjenstander for opphavsrettsbeslektet vern i 
form av opptaksrett, spredningsrett og rett til kringkasting 
og offentlig framføring kan derfor anses å være av 
avgjørende betydning for Fellesskapets økonomiske og 
kulturelle utvikling.

4) Det vern opphavsretten og beslektede rettigheter gir, bør 
tilpasses nye økonomiske realiteter, f.eks. nye former for 
utnytting.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 376 av 27.12.2006, s. 28, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 13.

(1) Europarlamentsuttalelse av 12. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT).

(2) EFT L 346 av 27.11.1992, s. 61. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2001/29/EF (EUT L 167 av 22.06.2001, s. 10).

(3) Se vedlegg I del A.

5) Det er nødvendig at opphavsmenn og utøvende kunstnere 
sikres en passende inntekt for at de skal kunne fortsette 
å utføre sitt skapende og kunstneriske arbeid, og de 
investeringer som kreves, særlig til framstilling av 
fonogrammer og film, er svært store og risikofylte. 
Muligheten til å skaffe seg en slik inntekt og dekke 
disse investeringene, kan bare sikres effektivt dersom de 
berørte rettighetshaverne har et tilfredsstillende rettslig 
vern.

6) Slik skapende, kunstnerisk og næringsmessig virksomhet 
utøves for en stor del av personer som er selvstendig 
næringsdrivende. Utøvelsen av slik virksomhet bør 
lettes ved at det innføres et harmonisert rettslig vern i 
Fellesskapet. I den grad slik virksomhet hovedsakelig 
består av tjenesteytinger, bør disse lettes på samme måte 
ved at det etableres en harmonisert rettslig ramme i 
Fellesskapet.

7) Medlemsstatenes lovgivning bør tilnærmes på en slik måte 
at den ikke strider mot de internasjonale konvensjonene 
som danner grunnlag for mange medlemsstaters 
lovgivning om opphavsrett og beslektede rettigheter.

8) Fellesskapets rettslige ramme vedrørende utleie- og 
utlånsrett og visse opphavsrettsbeslektede rettigheter 
kan begrenses til bestemmelser om at medlemsstatene 
skal fastsette utleie- og utlånsrett for visse grupper av 
rettighetshavere, og i tillegg fastsette opptaksrett og 
spredningsrett samt rett til kringkasting og offentlig 
framføring for visse grupper av rettighetshavere på 
området opphavsrettsbeslektede rettigheter.

9) Det er nødvendig å definere hva som menes med 
begrepene utleie og utlån i dette direktiv.

10) Av klarhetshensyn er det ønskelig at utleie og utlån i dette 
direktiv ikke omfatter visse former for å stille verker til 
rådighet, for eksempel at fonogrammer og filmer gjøres 
tilgjengelige for offentlig framføring eller kringkasting, 
stilles til rådighet i utstillingsøyemed eller for bruk på 
stedet. I dette direktiv bør ikke utlån omfatte tilfeller der 
institusjoner som er åpne for allmennheten, stiller verker 
til rådighet for hverandre.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSDIREKTIV	2006/115/EF

av	12.	desember	2006

om	utleie-	og	utlånsrett	og	om	visse	opphavsrettsbeslektede	rettigheter	på	området	immaterialrett(*)

(kodifisert	utgave)

	2010/EØS/38/19
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11) Når utlån fra en institusjon som er åpen for allmennheten 
medfører betaling av et beløp som ikke overstiger det som 
er nødvendig for å dekke institusjonens driftskostnader, 
foreligger det i dette direktivs forstand ingen direkte eller 
indirekte økonomisk eller kommersiell fordel.

12) Det er nødvendig å innføre en ordning som sikrer 
opphavsmenn og utøvende kunstnere et rimelig 
vederlag som de ikke kan gi avkall på, og de må 
kunne betro forvaltningen av denne rettigheten til 
rettighetshaverorganisasjoner som representerer dem.

13) Dette rimelige vederlaget kan utbetales i form av én eller 
flere utbetalinger, når avtalen inngås eller senere. Når 
det fastsettes, må det tas hensyn til i hvor stor grad de 
berørte opphavsmenn og utøvende kunstnere har bidratt 
til fonogrammet eller filmen.

14) Med hensyn til offentlig utlån er det også nødvendig å 
verne i det minste opphavsmenns rettigheter gjennom en 
særordning. Ethvert tiltak som settes i verk som unntak 
fra eneretten til offentlig utlån, bør imidlertid være 
forenlig særlig med traktatens artikkel 12.

15) Bestemmelsene om opphavsrettsbeslektede rettigheter i 
dette direktiv bør ikke være til hinder for at medlemsstatene 
lar disse enerettene omfatte også formodningene 
omhandlet i dette direktiv med hensyn til kontrakter 
om filmproduksjon som utøvende kunstnere har inngått 
individuelt eller kollektivt med en filmprodusent. Disse 
bestemmelsene bør dessuten ikke være til hinder for 
at medlemsstatene kan fastsette en simpel formodning 
med hensyn til tillatelse til å utnytte de av de utøvende 
kunstnernes eneretter som er omhandlet i dette direktiv, 
i den grad en slik formodning er forenlig med den 
internasjonale konvensjon om rettsvern for de rettigheter 
som tilkommer utøvende kunstnere, framstillere av 
fonogrammer samt kringkastingsinstitusjoner (heretter 
kalt Roma-konvensjonen).

16) Medlemsstatene bør for innehavere av opphavsrettsbe-
slektede rettigheter kunne gi et mer vidtgående vern med 
hensyn til kringkasting og offentlig framføring enn det 
som kreves etter bestemmelsene i dette direktiv.

17) De harmoniserte utleie- og utlånsrettigheter og det 
harmoniserte vern på området opphavsrettsbeslektede 
rettigheter kan ikke i noe tilfelle utøves på en slik måte 
at de fører til skjulte begrensninger i handelen mellom 
medlemsstatene eller på en måte som strider mot regelen 
om kronologi for utnytting i medier, som anerkjent i 
dommen i saken Société Cinéthèque mot Fédération 
nationale des cinémas français(1).

18) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg I 
del B —

(1) De forente sakene 60/84 og 61/84. Samling av Domstolens avgjørelser 
(1985), s. 2605.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

UTLEIE-	OG	UTLåNSRETT

Artikkel 1

Harmoniseringens gjenstand

1. I samsvar med bestemmelsene i dette kapittel skal 
medlemsstatene, med forbehold for artikkel 6, fastsette rett til 
å tillate eller forby utleie og utlån av originaleksemplarer og 
andre eksemplarer av åndsverker samt av andre gjenstander 
nevnt i artikkel 3 nr. 1.

2. Rettighetene nevnt i nr. 1 konsumeres ikke ved salg 
eller annen form for spredning av originaleksemplarer, andre 
eksemplarer av åndsverker eller av andre gjenstander nevnt i 
artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 2

Definisjoner

1.	 I dette direktiv menes med:

a) «utleie» at et verk for et begrenset tidsrom stilles til 
rådighet for bruk med henblikk på en direkte eller indirekte 
økonomisk eller kommersiell fordel,

b) «utlån» at et verk for et begrenset tidsrom stilles til 
rådighet for bruk, uten henblikk på en direkte eller 
indirekte økonomisk fordel, gjennom institusjoner som er 
åpne for allmennheten,

c) «film» et filmverk eller audiovisuelt verk eller levende 
bilder, med eller uten lyd.

2. Hovedregissøren av et filmverk eller audiovisuelt 
verk skal anses som dets opphavsmann eller som en av 
opphavsmennene. Medlemsstatene kan bestemme at andre skal 
anses som medinnehavere av opphavsretten.

Artikkel 3

Utleie- og utlånsrettens rettighetshavere og gjenstand

1. Eneretten til å tillate og forby utleie og utlån skal 
tilkomme

a) opphavsmannen med hensyn til originaleksemplaret og 
andre eksemplarer av verket,
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b) den utøvende kunstner med hensyn til opptak av dennes 
framføring,

c) fonogramprodusenten med hensyn til dennes fonogrammer;

d) produsenten av det første opptaket av en film med hensyn 
til originalopptaket og eksemplarer av dette.

2. Dette direktiv omfatter ikke utleie- og utlånsrett i 
forbindelse med byggverker og brukskunst.

3. Rettighetene nevnt i nr. 1 kan overføres eller overdras, 
eller det kan gis lisenser for utnytting av dem ved avtale.

4. Med forbehold for nr. 6 skal det når utøvende 
kunstnere individuelt eller kollektivt inngår en avtale med 
en filmprodusent om produksjon av en film, formodes, med 
forbehold for artikkel 5 og med mindre andre vilkår er fastsatt 
i avtalen, at den utøvende kunstner som omfattes av avtalen, 
har overdratt sin utleierett.

5. Medlemsstatene kan fastsette en formodning som tilsvarer 
formodningen fastsatt i nr. 4 med hensyn til opphavsmenn.

6. Medlemsstatene kan fastsette at undertegnelsen av en 
avtale mellom en utøvende kunstner og en filmprodusent om 
produksjon av en film innebærer tillatelse til utleie, forutsatt 
at det i denne avtalen er fastsatt et rimelig vederlag som 
omhandlet i artikkel 5. Medlemsstatene kan også fastsette at 
dette nummer får tilsvarende anvendelse på rettighetene nevnt 
i kapittel II.

Artikkel 4

Utleie av datamaskinprogrammer

Dette direktiv berører ikke artikkel 4 bokstav c) i 
rådsdirektiv 91/250/EØF av 14. mai 1991 om rettslig vern av 
datamaskinprogrammer(1).

Artikkel 5

Rett til rimelig vederlag, som det ikke kan gis avkall på

1. Dersom en opphavsmann eller utøvende kunstner har 
overført eller overdratt sin rett til å leie ut et fonogram eller 
et originaleksemplar eller et eksemplar av en film til en 
fonogram- eller filmprodusent, skal denne beholde retten til å 
motta et rimelig vederlag for utleie.

2. Opphavsmenn eller utøvende kunstnere kan ikke gi 
avkall på retten til å motta et rimelig vederlag for utleie.

(1) EFT L 122 av 17.5.1991, s. 42. Direktivet endret ved direktiv 93/98/EØF 
(EFT L 290 av 24.11.1993, s. 9).

3. Forvaltningen av denne retten til å motta et rimelig 
vederlag kan overlates til rettighetshaverorganisasjoner som 
representerer opphavsmenn eller utøvende kunstnere.

4. Medlemsstatene kan bestemme om og i hvilket omfang 
det kan kreves at retten til å motta et rimelig vederlag skal 
forvaltes av rettighetshaverorganisasjoner samt hvem dette 
vederlaget kan innkreves eller inndrives hos.

Artikkel 6

Unntak fra eneretten til offentlig utlån

1. Medlemsstatene kan gjøre unntak fra eneretten fastsatt 
i artikkel 1 med hensyn til offentlig utlån, forutsatt at i det 
minste opphavsmennene mottar et vederlag for slikt utlån. 
Medlemsstatene skal fritt kunne fastsette dette vederlaget ved 
å ta hensyn til de mål de har for å fremme kulturen.

2. Dersom medlemsstatene ikke anvender eneretten til 
utlån fastsatt i artikkel 1 med hensyn til fonogrammer, 
filmer og datamaskinprogrammer, skal de i det minste for 
opphavsmennenes vedkommende innføre et vederlag.

3. Medlemsstatene kan frita visse kategorier av virksomheter 
fra å betale vederlaget nevnt i nr. 1 og 2.

KAPITTEL II

OPPHAVSRETTSBESLEKTEDE	RETTIGHETER

Artikkel 7

Opptaksrett

1.	 Medlemsstatene skal fastsette at utøvende kunstnere har 
enerett til å tillate eller forby opptak av deres framføringer.

2. Medlemsstatene skal fastsette at kringkastingsforetak har 
enerett til å tillate eller forby opptak av sine sendinger, enten de 
sendes over tråd eller trådløst, herunder via kabel eller satellitt.

3. Retten fastsatt i nr. 2 skal ikke tilkomme en 
kabeldistributør dersom distributøren bare videresender 
sendinger fra kringkastingsforetak ved hjelp av kabel.

Artikkel 8

Kringkasting og offentlig framføring

1. Medlemsstatene skal fastsette at utøvende kunstnere har 
enerett til å tillate eller forby trådløs kringkasting og offentlig 
framføring av sine framføringer, unntatt når framføringen i seg 
selv er en kringkasting eller skjer på grunnlag av et opptak.
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2. Medlemsstatene skal fastsette at utøvende kunstnere og 
fonogramprodusenter har rett til et vederlag som deles mellom 
dem, slik at brukeren betaler et rimelig samlet vederlag dersom 
et fonogram utgitt i kommersielt øyemed, eller en reproduksjon 
av et slikt fonogram, benyttes til trådløs kringkasting eller til 
offentlig framføring. Dersom det ikke er enighet mellom 
de utøvende kunstnerne og fonogramprodusentene, kan 
medlemsstatene fastsette vilkårene for hvordan dette vederlaget 
skal fordeles mellom dem.

3. Medlemsstatene skal fastsette at kringkastingsforetakene 
har enerett til å tillate eller forby trådløs videresending av 
sine sendinger samt offentlig framføring av sine sendinger 
dersom denne framføringen skjer på steder som er åpne for 
allmennheten mot betaling av inngangspenger.

Artikkel 9

Spredningsrett

1. Medlemsstatene skal fastsette eneretten til å gjøre 
gjenstandene angitt i bokstav a)-d), herunder eksemplarer av 
dem, tilgjengelige for allmennheten, ved salg eller på annen 
måte, heretter kalt «spredningsrett»:

a) for utøvende kunstnere, med hensyn til opptak av deres 
framføringer,

b) for fonogramprodusenter, med hensyn til deres 
fonogrammer,

c) for produsenter av de første opptak av filmer, med hensyn 
til originalopptaket og eksemplarer av deres filmer,

d) for kringkastingsforetak, med hensyn til opptak av deres 
sendinger som fastsatt i artikkel 7 nr. 2.

2. Spredningsretten skal for en gjenstand som nevnt i nr. 1 
konsumeres i Fellesskapet bare dersom det første salget av 
gjenstanden i Fellesskapet foretas av rettighetshaveren eller 
med rettighetshaverens samtykke.

3. Spredningsretten berører ikke særbestemmelsene i 
kapittel 1, særlig artikkel 1 nr. 2.

4. Spredningsretten kan overføres eller overdras, eller det 
kan gis lisenser for utnytting av den ved avtale.

Artikkel 10

Avgrensning av rettighetene

1. Medlemsstatene kan fastsette avgrensninger av rettigheten 
nevnt i dette kapittel med hensyn til

a) privat bruk,

b) bruk av korte utdrag i forbindelse med omtale av 
dagsaktuelle begivenheter,

c) efemere opptak gjort av et kringkastingsforetak ved hjelp 
av eget utstyr og for dets egne sendinger,

d) bruk utelukkende til undervisnings- eller forskningsformål.

2. Uten hensyn til nr. 1 kan enhver medlemsstat fastsette 
tilsvarende avgrensninger med hensyn til vern av utøvende 
kunstnere, fonogramprodusenter, kringkastingsforetak og 
produsenter av de første opptak av filmer som medlemsstaten 
har fastsatt i forbindelse med opphavsrett til litterære verker og 
kunstverker.

Tvangslisenser kan imidlertid fastsettes bare i den grad de er 
forenlige med Roma-konvensjonen.

3. Avgrensningene nevnt i nr. 1 og 2 skal anvendes bare i 
visse særlige tilfeller som ikke strider mot normal utnytting av 
det beskyttede arbeidet og som ikke fører til urimelig skade for 
rettighetshaverens rettmessige interesser.

KAPITTEL III

FELLES	BESTEMMELSER

Artikkel 11

Anvendelsestidspunkt

1. Dette direktiv får anvendelse på alle åndsverker, 
framføringer, fonogrammer, kringkastingssendinger og første 
opptak av filmer som nevnt i dette direktiv som 1. juli 
1994 fremdeles var vernet av medlemsstatenes lovgivning 
på området opphavsett og beslektede rettigheter, eller som 
på nevnte dato oppfylte kriteriene for vern i henhold til dette 
direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke utnyttinger som har funnet 
sted før 1. juli 1994.

3. Medlemsstatene kan fastsette at rettighetshaverne anses 
å ha tillatt utleie eller utlån av en gjenstand nevnt i artikkel 3 
nr. 1 bokstav a)-d), når det kan bevises at den er blitt stilt til 
rådighet for tredjemann i denne hensikt eller ervervet før 1. juli 
1994.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at rettighetshaverne 
skal ha rett til å motta et passende vederlag for utleie eller 
utlån av denne gjenstanden, særlig dersom verket er et digitalt 
opptak.
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4. Medlemsstatene er ikke bundet til å anvende 
bestemmelsene i artikkel 2 nr. 2 på filmverker eller audiovisuelle 
verker frambrakt før 1. juli 1994.

5. Dette direktiv skal, uten at nr. 3 berøres og med forbehold 
for nr. 7, ikke berøre avtaler inngått før 19. november 1992.

6. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 7 kan 
medlemsstatene fastsette at rettighetshavere som erverver nye 
rettigheter i henhold til nasjonale bestemmelser vedtatt som 
ledd i gjennomføringen av dette direktiv, og som før 1. juli 
1994 har gitt sitt samtykke til utnytting, skal formodes å ha 
overdratt de nye enerettene.

7. For avtaler inngått før 1. juli 1994 får retten fastsatt 
i artikkel 5 til et rimelig vederlag, en rett som det ikke kan 
gis avkall på, anvendelse bare dersom opphavsmannen eller 
den utøvende kunstner eller vedkommendes representant har 
framlagt en anmodning om dette før 1. januar 1997. Dersom 
rettighetshaverne ikke kommer til enighet om vederlaget, kan 
medlemsstatene fastsette nivået for et slikt rimelig vederlag.

Artikkel 12

Forholdet mellom opphavsrett og beslektede rettigheter

Vern av opphavsrettsbeslektede rettigheter fastsatt i dette 
direktiv skal ikke på noen måte berøre vernet av opphavsretten.

Artikkel 13

Underretning

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

Artikkel 14

Oppheving

Direktiv 92/100/EØF oppheves uten at det berører 
medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 
innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene oppført i 
vedlegg I del B —

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

Artikkel 15

Ikrafttredelse

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

Artikkel 16

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Opphevet	direktiv	med	endringer

Rådsdirektiv 92/100/EØF
(EFT L 346 av 27.11.1992, s. 61.)

Rådsdirektiv 93/98/EØF
(EFT L 290 av 24.11.1993, s. 9.)

Bare artikkel 11 nr. 2

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF
(EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10.)

Bare artikkel 11 nr. 1

DEL B

Liste	over	frister	for	innarbeiding	i	nasjonal	lovgivning

(nevnt i artikkel 14)

Direktiv Frist for innarbeiding

92/100/EØF 1. juli 1994

93/98/EØF 30. juni 1995

2001/29/EF 21. desember 2002
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VEDLEGG II

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 92/100/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr 1 innledende tekst og bokstav a)

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 2

Artikkel 2 nr. 1 innledende tekst Artikkel 3 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 3 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 3 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 2 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 3 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 2 nr. 1 fjerde strekpunkt første punktum Artikkel 3 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 2 nr. 1 fjerde strekpunkt annet punktum Artikkel 2 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 3 nr. 2

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 3 nr. 4

Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 3 nr. 5

Artikkel 2 nr. 7 Artikkel 3 nr. 6

Artikkel 3 Artikkel 4

Artikkel 4 Artikkel 5

Artikkel 5 nr. 1-3 Artikkel 6 nr. 1-3

Artikkel 5 nr. 4 —

Artikkel 6 Artikkel 7

Artikkel 8 Artikkel 8

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst og avslutning Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 9 nr. 1 fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav d)

Artikkel 9 nr. 2-4 Artikkel 9 nr. 2-4

Artikkel 10 nr. 1 Artikkel 10 nr. 1

Artikkel 10 nr. 2 første punktum Artikkel 10 nr. 2 første ledd

Artikkel 10 nr. 2 annet punktum Artikkel 10 nr. 2 annet ledd

Artikkel 10 nr. 3 Artikkel 10 nr. 3

Artikkel 13 nr. 1 og 2 Artikkel 11 nr. 1 og 2

Artikkel 13 nr. 3 første punktum Artikkel 11 nr. 3 første ledd

Artikkel 13 nr. 3 annet punktum Artikkel 11 nr. 3 annet ledd

Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 11 nr. 4

Artikkel 13 nr. 5 —

Artikkel 13 nr. 6 Artikkel 11 nr. 5

Artikkel 13 nr. 7 Artikkel 11 nr. 6
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Direktiv 92/100/EØF Dette direktiv

Artikkel 13 nr. 8 —

Artikkel 13 nr. 9 Artikkel 11 nr. 7

Artikkel 14 Artikkel 12

Artikkel 15 nr. 1 —

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 13

— Artikkel 14

— Artikkel 15

Artikkel 16 Artikkel 16

— Vedlegg I

— Vedlegg II
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001 om frivillig deltaking 
for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og 
miljørevisjon (EMAS)(1), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav a) og 
artikkel 15 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kravene fastsatt i del 4 i den europeiske standarden EN ISO 
14001:1996 tilsvarer kravene til miljøstyringssystemer i 
forordning (EF) nr. 761/2001 som fastsatt i del A i 
vedlegg I til nevnte forordning.

2) Den internasjonale standarden ISO 14001:1996 ble endret 
i 2004 som følge av det arbeidet Den internasjonale 
standardiseringsorganisasjonens (ISO) komité TC207/
SC1 for miljøstyringssystemer hadde utført med sikte på 
å bedre samsvaret mellom ISO 14001 og ISO 9001 uten 
å tilføye nye krav.

3) ISO har siden kommet med en ny, revidert versjon av 
den internasjonale standarden ISO 14001:2004 og den 
europeiske standarden EN ISO 14001:2004.

4) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 761/2001 bør 
endres for å ta hensyn til den europeiske standarden EN 
ISO 14001:2004.

5) Forordning (EF) nr. 761/2001 bør derfor endres.

6) Det er behov for overgangsordninger for organisasjoner 
som allerede er registrert innenfor rammen av EMAS.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 4.2.2006, s. 4, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 14.

(1) EFT L 114 av 24.4.2001, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

7) Kommisjonsvedtak 97/265/EF(2) om godkjenning av 
den internasjonale standarden ISO 14001:1996 og den 
europeiske standarden EN ISO 14001:1996 bør oppheves.

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 14 i forordning 
(EF) nr. 761/2001 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 761/2001 erstattes med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

1. Organisasjoner som er oppført i EMAS-registeret på 
det tidspunkt da denne forordning trer i kraft, skal fortsatt stå i 
EMAS-registeret, med forbehold for kontrollen nevnt i nr. 2.

2. Kontrollen med at en organisasjon oppfyller 
kravene i forordning (EF) nr. 761/2001, som endret ved denne 
forordning, skal finne sted i forbindelse med førstkommende 
kontroll av organisasjonen.

Dersom neste kontroll skal finne sted tidligere enn seks 
måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, kan datoen 
for neste kontroll utsettes med seks måneder etter avtale med 
miljøkontrolløren og vedkommende organ.

Artikkel 3

Vedtak 97/265/EF oppheves.

Artikkel 4

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

(2)  EFT L 104 av 22.4.1997, s. 37.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	196/2006

av	3.	februar	2006

om	endring	av	vedlegg	I	til	europaparlaments-	og	rådsforordning	(EF)	nr.	761/2001	for	å	ta	hensyn	til	
europeisk	standard	EN	ISO	14001:2004,	og	om	oppheving	av	vedtak	97/265/EF(*)

	2010/EØS/38/20
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

A.	KRAV	TIL	MILJØSTYRINGSSYSTEMER

Organisasjoner som deltar i fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), skal gjennomføre kravene 
i EN ISO 14001:2004, som er beskrevet i del 4 i den europeiske standarden(1*) og gjengis i sin helhet nedenfor:

I-A	 Krav	til	miljøstyringssystemer

I - A . 1 .   G e n e r e l l e  k r a v

 Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et 
miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne internasjonale standarden og fastslå hvordan den vil 
oppfylle disse kravene.

 Organisasjonen skal fastsette og dokumentere omfanget av sitt miljøstyringssystem.

I - A . 2 .   M i l j ø p o l i t i k k

 Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at den, innenfor det fastsatte 
omfanget av miljøstyringssystemet

a) er hensiktsmessig for typen, omfanget og miljøpåvirkningene av organisasjonens aktiviteter, produkter 
og tjenester,

b) omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning,

c) omfatter en forpliktelse til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen 
slutter seg til angående sine miljøaspekter,

d) gir rammen for å fastsette og gjennomgå miljømål og miljødelmål,

e) er dokumentert, iverksatt og vedlikeholdt,

f) er kommunisert til alle som arbeider for eller på vegne av organisasjonen, og

g) er tilgjengelig for allmennheten.

I - A . 3 .   P l a n l e g g i n g

I-A.3.1.  Miljøaspekter

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å

a) identifisere hvilke miljøaspekter ved dens aktiviteter, produkter og tjenester innenfor det fastsatte 
omfanget av miljøstyringssystemet som den kan kontrollere og hvilke den kan påvirke, idet det tas 
hensyn til planlagt eller ny utvikling eller nye eller endrede aktiviteter, produkter og tjenester, og 

b) fastslå hvilke aspekter som har eller kan ha vesentlig påvirkning på miljøet (dvs. vesentlige 
miljøaspekter).

 Organisasjonen skal dokumentere denne informasjonen og holde den à jour.

(*) Teksten som er gjengitt i dette vedlegg, brukes med tillatelse fra CEN. Den fullstendige teksten kan kjøpes hos de nasjonale 
standardiseringsorganene, som er oppført på en liste i dette vedlegg. Enhver gjengivelse av dette vedlegg for kommersielle formål 
er forbudt.
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 Organisasjonen skal sikre at det blir tatt hensyn til de vesentlige miljøaspektene når den etablerer, iverksetter 
og vedlikeholder sitt miljøstyringssystem.

I-A.3.2.  Lovbestemte krav og andre krav

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å

a) identifisere og ha tilgang til de aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen slutter seg 
til angående sine miljøaspekter, og

b) fastslå hvordan disse kravene angår dens miljøaspekter.

 Når organisasjonen etablerer, iverksetter og vedlikeholder sitt miljøstyringssystem, skal den sikre at det blir 
tatt hensyn til aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen slutter seg til.

I-A.3.3.  Mål, delmål og program/-mer

Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde dokumenterte miljømål og miljødelmål for 
relevante funksjoner og nivåer i organisasjonen.

Målene og delmålene skal om mulig være målbare, og de skal være i samsvar med miljøpolitikken, 
inklusive forpliktelsene til å forebygge forurensning, til å oppfylle aktuelle lovbestemte krav og andre krav 
som organisasjonen slutter seg til, og til å sørge for kontinuerlig forbedring.

Når en organisasjon etablerer og gjennomgår sine mål og delmål, skal den ta hensyn til lovbestemte 
krav og andre krav som den slutter seg til, og til sine vesentlige miljøaspekter. Den skal også vurdere de 
teknologiske valgmuligheter, sine økonomiske, driftsmessige og forretningsmessige krav, og oppfatningen 
til berørte parter.

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde ett eller flere programmer for å oppnå sine mål og 
delmål. Programmet/-ene skal omfatte:

a) angivelse av ansvar for å oppnå mål og delmål for aktuelle funksjoner og nivåer i organisasjonen, og

b) virkemidlene og tidsrammen for å oppfylle dem.

I - A . 4 .   I v e r k s e t t i n g  o g  d r i f t

I-A.4.1.  Ressurser, oppgaver, ansvar og myndighet

Ledelsen skal sikre tilgang på de nødvendige ressurser for å etablere, iverksette, vedlikeholde og 
forbedre miljøstyringssystemet. Ressursene omfatter menneskelige ressurser og spesielle ferdigheter, 
organisasjonsmessig infrastruktur, teknologi og økonomiske ressurser.

Oppgaver, ansvar og myndighet skal fastsettes, dokumenteres og kommuniseres for å tilrettelegge for 
effektiv miljøstyring.

Organisasjonens øverste ledelse skal peke ut én eller flere representanter for ledelsen som, uavhengig av 
annet ansvar, skal ha fastsatte oppgaver, ansvar og myndighet til å
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a) sikre at et miljøstyringssystem er etablert, iverksatt og vedlikeholdt i henhold til kravene i denne 
internasjonale standarden,

b) rapportere til den øverste ledelsen om miljøstyringssystemets virkningsgrad for gjennomgang, inklusive 
anbefalinger om forbedringer.

I-A.4.2.  Kompetanse, opplæring og bevissthet

Organisasjonen skal sikre at alle personer som utfører oppgaver for den eller på dens vegne som 
organisasjonen kjenner til kan forårsake vesentlig/-e miljøpåvirkning/-er, er kompetente med hensyn til 
relevant utdanning, opplæring eller erfaring. Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen som angår 
dette.

Organisasjonen skal identifisere opplæringsbehov som er forbundet med dens miljøaspekter og dens 
miljøstyringssystem. Den skal tilby opplæring eller på annen måte foreta seg det som trengs for å 
tilfredsstille disse behovene, og den skal oppbevare angjeldende dokumentasjon.

Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å gjøre personer som arbeider for 
den eller på dens vegne, klar over

a) viktigheten av overensstemmelse med miljøpolitikken og prosedyrene, og med kravene i 
miljøstyringssystemet,

b) de vesentlige miljøaspektene og beslektede reelle eller potensielle miljøpåvirkningene i tilknytning til 
arbeidet, og de miljømessige fordelene ved forbedrede personlige prestasjoner,

c) deres oppgaver og ansvar når det gjelder å oppnå overensstemmelse med kravene i miljøstyringssystemet, 
og

d) de mulige følgene av avvik fra fastsatte prosedyrer.

I-A.4.3.  Kommunikasjon

 Organisasjonen skal, med hensyn til sine miljøaspekter og sitt miljøstyringssystem, etablere, iverksette og 
vedlikeholde prosedyrer for

a) intern kommunikasjon mellom de forskjellige nivåer og funksjoner i organisasjonen,

b) å motta, dokumentere og besvare aktuell kommunikasjon fra eksterne berørte parter.

 Organisasjonen skal vedta om den skal kommunisere utad om sine vesentlige miljøaspekter, og vedtaket 
skal dokumenteres. Dersom vedtaket er å kommunisere, skal organisasjonen etablere og iverksette en eller 
flere metoder for denne eksterne kommunikasjonen.

I-A.4.4.  Dokumentasjon

 Dokumentasjonen for miljøstyringssystemet skal omfatte:

a) miljøpolitikken, miljømålene og miljødelmålene,

b) en beskrivelse av omfanget av miljøstyringssystemet,

c) en beskrivelse av hovedelementene i miljøstyringssystemet og deres samspill, og referanse til tilhørende 
dokumenter,
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d) de dokumenter, inklusive registreringer, som kreves etter denne internasjonale standarden, og

e) de dokumenter, inklusive registreringer, som organisasjonen har bestemt er nødvendige for å sikre 
effektiv planlegging, drift og styring av prosesser som angår dens vesentlige miljøaspekter.

I-A.4.5.  Dokumentstyring

 Dokumentene som kreves i henhold til miljøstyringssystemet og denne internasjonale standarden, skal 
styres. Registreringer er en spesiell type dokument, og de skal styres i henhold til kravene i A.5.4.

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å

a) godkjenne dokumenter med hensyn til tjenlighet før utgivelse,

b) gjennomgå og om nødvendig oppdatere og godkjenne dokumenter på nytt,

c) sikre at endringer og status som gjeldende versjon av dokumentene identifiseres,

d) sikre at relevante versjoner av angjeldende dokumenter er tilgjengelige der de skal brukes,

e) sikre at dokumentene forblir leselige og lett identifiserbare,

f) sikre at dokumenter av ekstern opprinnelse som organisasjonen har bestemt er nødvendige for 
planleggingen og driften av miljøstyringssystemet, er identifisert og at distribusjonen er styrt, og

g) hindre utilsiktet bruk av foreldede dokumenter og identifisere dem på en egnet måte dersom de for noe 
formål blir beholdt.

I-A.4.6.  Driftskontroll

 Organisasjonen skal, i samsvar med sin miljøpolitikk og sine mål og delmål, identifisere og planlegge de 
operasjonene som er forbundet med de identifiserte vesentlige miljøaspektene, for å sikre at de utføres under 
de fastsatte betingelser, ved å

a) etablere, iverksette og vedlikeholde dokumenterte prosedyrer for å kontrollere situasjoner der fravær av 
slike prosedyrer kan medføre avvik fra miljøpolitikken, miljømålene og miljødelmålene, og

b) angi driftskriteriene i prosedyren/-e, og

c) etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer i tilknytning til de identifiserte vesentlige miljøaspektene 
forbundet med varer og tjenester som organisasjonen bruker, og kommunisere aktuelle prosedyrer og 
krav til leverandører, inklusive kontraktspartnere.

I-A.4.7.  Beredskap og innsats

 Organisasjonen skal etablere, gjennomføre og holde ved like prosedyrer for å identifisere potensielle 
nødssituasjoner og ulykker som kan påvirke miljøet, og hvordan organisasjonen eventuelt vil reagere.

 Organisasjonen skal reagere på faktiske nødssituasjoner og ulykker og forebygge eller redusere påfølgende 
uheldige miljøpåvirkninger.

 Organisasjonen skal periodisk gjennomgå og om nødvendig revidere sin beredskap og sine responsprosedyrer, 
spesielt etter at ulykker eller nødssituasjoner har inntruffet.
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 Organisasjonen skal også periodisk prøve ut slike prosedyrer når dette er praktisk mulig.

I - A . 5 .   Kontroll

I-A.5.1  Overvåking og måling

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for regelmessig å overvåke og måle de 
viktigste egenskapene ved sin virksomhet som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Prosedyrene skal omfatte 
dokumentering av informasjon for å overvåke prestasjon, aktuelle styringstiltak og overensstemmelse med 
organisasjonens miljømål og miljødelmål.

 Organisasjonen skal sikre at kalibrert eller kontrollert overvåkings- og måleutstyr blir benyttet og 
vedlikeholdt, og den skal oppbevare tilhørende registreringer.

I-A.5.2.  Samsvarsvurdering

I-A.5.2.1.  I samsvar med sine forpliktelser til samsvar skal organisasjonen etablere, iverksette og vedlikeholde 
prosedyrer for periodisk å vurdere samsvaret med aktuelle lovbestemte krav.

 Organisasjonen skal oppbevare registreringer av resultatene av de periodiske vurderingene.

I-A.5.2.2.  Organisasjonen skal vurdere samsvaret med andre krav som den slutter seg til. Den kan om ønskelig 
kombinere denne vurderingen med den vurderingen av overholdelsen av lovbestemte krav som er nevnt i 
A.5.2.1, eller etablere egne prosedyrer.

 Organisasjonen skal oppbevare registreringer av resultatene av de periodiske vurderingene.

I-A.5.3.  Avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å håndtere faktiske og potensielle 
avvik og for å iverksette korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. I prosedyrene skal det være fastsatt krav 
om å

a) identifisere og rette avvik og iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkningene,

b) granske avvik, fastslå årsak/-er og iverksette tiltak for å hindre at de skjer igjen,

c) vurdere behovet for tiltak for å forebygge avvik og iverksette egnede tiltak for å forebygge at de skal 
oppstå,

d) registrere resultatene av gjennomførte korrigerende tiltak og forebyggende tiltak, og 

e) gjennomgå nytteverdien av gjennomførte korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Gjennomførte 
tiltak skal stå i forhold til problemenes størrelse og de aktuelle miljøpåvirkningene.

 Organisasjonen skal sikre at det blir gjort nødvendige endringer av dokumentasjonen av miljøstyringssystemet.

I-A.5.4.  Kontroll med registreringer

 Organisasjonen skal etablere og vedlikeholde de registreringer som er nødvendige for å vise samsvar med 
kravene i dens miljøstyringssystem og i denne internasjonale standarden, og for å vise resultatene som er 
oppnådd.

 Organisasjonen skal etablere, iverksette og vedlikeholde prosedyrer for å identifisere, lagre, beskytte, 
gjenfinne, beholde og slette registreringer.

 Registreringene skal være og forbli leselige, identifiserbare og sporbare.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/172 15.7.2010

I-A.5.5.  Intern revisjon

 Organisasjonen skal sikre at det med planlagte mellomrom blir gjennomført intern revisjon av 
miljøstyringssystemet for å

a) fastslå om miljøstyringssystemet

– er i overensstemmelse med planlagte ordninger for miljøstyring, inklusive kravene i denne 
standarden, og

– er ordentlig iverksatt og vedlikeholdt,

b) framskaffe informasjon om resultatene av revisjonene til ledelsen.

 Revisjonsprogram/-mer skal planlegges, etableres, iverksettes og vedlikeholdes av organisasjonen, 
idet det tas hensyn til den miljømessige betydningen av den aktuelle virksomheten og resultatene av 
tidligere revisjoner.

 Det skal etableres, iverksettes og vedlikeholdes revisjonsprosedyrer som tar for seg:

– ansvar og krav knyttet til planlegging og gjennomføring av revisjoner, rapportering av resultater og 
oppbevaring av angjeldende registreringer,

– fastsettelse av revisjonskriterier, omfang, hyppighet og metoder.

 Valget av revisorer og gjennomføringen av revisjonene skal sikre objektivitet og upartiskhet i 
revisjonsprosessen.

I - A . 6 .   L e d e l s e n s  g j e n n o m g å e l s e

 Organisasjonens øverste ledelse skal med planlagte mellomrom gjennomgå miljøstyringssystemet for å sikre 
at det til enhver tid er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt. Gjennomgåelsene skal omfatte vurdering av 
mulighetene for forbedring og behovet for endringer av miljøstyringssystemet, inklusive miljøpolitikken, 
miljømålene og miljødelmålene.

 Registreringene fra ledelsens gjennomgåelse skal oppbevares.

 Grunnlaget for ledelsens gjennomgåelse skal omfatte:

a) resultater av interne revisjoner og vurderinger av samsvar med lovbestemte krav og andre krav som 
organisasjonen slutter seg til,

b) henvendelser fra eksterne berørte parter, inklusive klager,

c) organisasjonens miljøprestasjon,

d) i hvilken grad mål og delmål er oppnådd,

e) status for korrigerende og forebyggende tiltak,

f) oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser,
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g) endrede forutsetninger, inklusive utviklingen med hensyn til lovbestemte og andre krav som angår dens 
miljøaspekter, og 

h) anbefalinger om forbedringer.

 Resultatene av ledelsens gjennomgåelse skal omfatte alle beslutninger og tiltak som angår mulige endringer 
av miljøpolitikk, miljømål, miljødelmål og andre elementer av miljøstyringssystemet, i henhold til 
forpliktelsen til kontinuerlig forbedring.

LISTE OVER NASJONALE STANDARDISERINGSORGANER

BE: IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

FR: AFNOR (Association française de normalisation)

IEL: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry.)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved Fellesskapets sjette miljøhandlingsprogram som 
ble vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning 
nr. 1600/2002/EF(3), fastsettes det støtte til formidling til 
borgerne av tilgjengelig informasjon om miljøets tilstand 
og utvikling knyttet til sosial, økonomisk og helsemessig 
utvikling samt til allmenn økning av miljøbevisstheten.

2) UN-ECE-konvensjonen om tilgang til informasjon, 
allmennhetens deltaking i beslutningsprosessen og 
adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet 
(heretter kalt Århus-konvensjonen), undertegnet av Det 
europeiske fellesskap 25. juni 1998, anerkjenner at økt 
offentlig tilgang til miljøinformasjon og spredning av slik 
informasjon bidrar til økt bevissthet om miljøsaker, åpen 
meningsutveksling, mer aktiv deltaking fra offentligheten 
i beslutninger som gjelder miljøspørsmål, og i siste 
instans til et bedre miljø.

3) Registre over utslipp og transport av forurensende stoffer 
(heretter kalt «PRTR») er et kostnadseffektivt verktøy 
for å fremme økt miljøhensyn, gi offentligheten tilgang 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 15.

(1) Uttalelse avgitt 6. april 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlamentsuttalelse av 6. juli 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 2. desember 2005.
(3) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1.

til opplysninger om utslipp av forurensende stoffer 
og transport av forurensende stoffer og avfall bort fra 
anleggsstedet, og for å følge utviklingstendenser, påvise 
framskritt når det gjelder å redusere forurensningen, 
overvåke om visse internasjonale avtaler overholdes, 
fastsette prioriteringer og vurdere hvilke framskritt 
Fellesskapets og medlemsstatenes miljøpolitikk og 
-programmer har ført til.

4) Et integrert og enhetlig PRTR skal gi offentligheten, 
næringslivet, forskere, forsikringsselskaper, lokale myn-
digheter, ikke-statlige organisasjoner og andre beslut-
ningstakere en pålitelig database for sammenligninger og 
framtidige beslutninger på miljøområdet.

5) 21. mai 2003 undertegnet Det europeiske fellesskap 
UN-ECE-protokollen om registre over utslipp og transport 
av forurensende stoffer (heretter kalt «protokollen»). 
Bestemmelsene i fellesskapsretten bør være forenlige 
med protokollen for at Fellesskapet skal kunne slutte seg 
til den.

6) Et europeisk register over forurensende utslipp (heretter 
kalt «EPER») ble opprettet ved kommisjonsvedtak 
2000/479/EF(4). Protokollen bygger på de samme 
prinsippene som EPER, men går lenger i og med at den 
krever rapportering om flere forurensende stoffer, flere 
aktiviteter, utslipp til jord, utslipp fra diffuse kilder og 
transport bort fra anleggsstedet.

7) Målsettingen med et europeisk PRTR kan bare nås 
dersom dataene er pålitelige og sammenlignbare. Det er 
derfor nødvendig å harmonisere systemet for innsamling 
og overføring av data på en hensiktsmessig måte for å 
sikre at dataene er sammenlignbare og av høy kvalitet. 
I samsvar med protokollen bør det europeiske PRTR 
utformes slik at offentligheten så lett som mulig får 
tilgang til det på Internett. Utslipp og transporter bør være 
enkle å identifisere både sammenlagt og separat, for å gi 
tilgang til flest mulig opplysninger innen rimelig tid.

(4) EFT L 192 av 28.7.2000, s. 36.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	166/2006

av	18.	januar	2006

om	opprettelse	av	et	europeisk	register	over	utslipp	og	transport	av	forurensende	stoffer	og	om	endring	av	
rådsdirektiv	91/689/EØF	og	96/61/EF(*)

	2010/EØS/38/21



15.7.2010 Nr. 38/175EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8) For ytterligere å fremme målsettingen om støtte til 
formidling av tilgjengelig informasjon til borgerne om 
miljøets tilstand og utvikling samt allmenn økning av 
miljøbevisstheten, bør det europeiske PRTR inneholde 
lenker til andre tilsvarende databaser i medlemsstater, 
tredjestater og internasjonale organisasjoner.

9) I samsvar med protokollen bør det europeiske PRTR 
også inneholde opplysninger om særlige tiltak for 
sluttbehandling av avfall, som skal rapporteres som 
utslipp til jord. Gjenvinning i form av for eksempel 
spredning av slam og husdyrgjødsel, skal ikke rapporteres 
under denne kategorien.

10) For å nå målsettingen om at det europeiske PRTR skal 
gi pålitelig informasjon til offentligheten og gjøre det 
mulig å treffe beslutninger på et kvalifisert grunnlag, er 
det nødvendig å fastsette rimelige, men strenge frister 
for innsamling og rapportering av data, noe som særlig 
gjelder medlemsstatenes rapportering til Kommisjonen.

11) Det er i mange medlemsstater en etablert rutine med 
rapportering om utslipp fra industrivirksomheter, selv 
om rapporteringen ikke alltid er enhetlig, fullstendig og 
sammenlignbar. Der det er relevant bør rapporteringen 
om utslipp fra diffuse kilder forbedres slik at 
beslutningstakerne lettere kan sette utslippene inn i en 
større sammenheng og velge den mest effektive løsningen 
for å redusere forurensningen.

12) De dataene som medlemsstatene innrapporterer, skal 
være av høy kvalitet, særlig når det gjelder fullstendighet, 
enhetlighet og troverdighet. Det er av stor betydning 
at driftsansvarlige og medlemsstatene samkjører sin 
innsats for å forbedre kvaliteten på innrapporterte data. 
Kommisjonen vil derfor sammen med medlemsstatene 
begynne å arbeide med kvalitetssikring.

13) I samsvar med Århus-konvensjonen bør offentligheten 
få tilgang til opplysningene i det europeiske PRTR 
uten å måtte oppgi en grunn for anmodningen, noe som 
hovedsakelig kan oppnås ved at det europeiske PRTR 
gjøres tilgjengelig elektronisk på Internett.

14) Tilgangen til opplysningene i det europeiske PRTR 
bør være ubegrenset, og unntak fra denne regelen bør 
bare forekomme når Fellesskapets regelverk uttrykkelig 
tillater det.

15) I samsvar med Århus-konvensjonen bør offentligheten 
være sikret muligheten til å delta i den framtidige 
utviklingen av det europeiske PRTR ved at den tidlig 
får anledning til å sende inn merknader, opplysninger, 
analyser eller synspunkter av betydning for 
beslutningsprosessen. Søkere bør ha adgang til å få 
en offentlig myndighets handlinger eller unnlatelser 
i forbindelse med en anmodning gjennomgått av en 
forvaltningsmyndighet eller prøvd for retten.

16) For å øke nytten av og gjennomslagskraften til det 
europeiske PRTR bør Kommisjonen og medlemsstatene 
sammen utarbeide en veiledning for å lette iverksettingen 
av det europeiske PRTR, drive holdningsskapende arbeid 
blant offentligheten og skaffe hensiktsmessig og aktuell 
teknisk bistand.

17) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 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).

18) Ettersom målet med det foreslåtte tiltaket, som er å 
gi offentligheten bedre tilgang til miljøopplysninger 
ved å opprette en integrert, enhetlig, elektronisk 
database for hele Fellesskapet, ikke i tilstrekkelig 
grad kan nås av medlemsstatene fordi behovet for å 
sammenligne data fra alle medlemsstatene taler for en 
høy grad av harmonisering 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 disse målene.

19) For å forenkle og rasjonalisere rapporteringskravene 
bør rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om 
farlig avfall(2) og rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 
1996 om integrert forebygging og begrensning av 
forurensning(3), endres.

20) Målet med det europeiske PRTR er blant annet å informere 
offentligheten om større utslipp av forurensende stoffer 
som særlig er forårsaket av aktiviteter som omfattes av 
direktiv 96/61/EF. Offentligheten bør derfor i samsvar 
med denne forordning informeres om utslipp fra anlegg 
som omfattes av vedlegg I til det nevnte direktivet.

21) For å unngå dobbeltrapportering kan systemer for 
registre over utslipp og transport av forurensende 
stoffer i samsvar med protokollen, i størst mulig 
grad integreres i eksisterende informasjonskilder, 
som rapporteringsordninger innenfor rammen av 
tillatelser og godkjenninger. I samsvar med protokollen 
bør bestemmelsene i denne forordning ikke påvirke 
medlemsstatenes rett til å opprettholde eller innføre et 
mer omfattende eller mer allment tilgjengelig register 
over utslipp og transport av forurensende stoffer enn det 
som kreves i protokollen —

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet endret ved direktiv 94/31/EF 

(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
(3) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning opprettes det på fellesskapsplan et 
register over utslipp og transport av forurensende stoffer 
(heretter kalt «det europeiske PRTR»), i form av en offentlig 
tilgjengelig, elektronisk database, og det fastsettes regler for 
hvordan den skal fungere med henblikk på å gjennomføre 
UN-ECE-protokollen om registre over utslipp og transport 
av forurensende stoffer (heretter kalt «protokollen»), 
fremme offentlighetens deltaking i beslutningsprosesser 
på miljøområdet samt bidra til å forebygge og redusere 
miljøforurensningen. 

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1) «offentligheten»: én eller flere fysiske eller juridiske 
personer og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller 
praksis, foreninger, organisasjoner eller grupper av disse,

2) «vedkommende myndighet»: den eller de nasjonale 
myndigheter eller andre vedkommende organer som 
medlemsstatene har utpekt,

3) «anlegg»: en fast teknisk enhet der det utføres én eller 
flere av de aktivitetene som er oppført i vedlegg I, samt 
enhver annen aktivitet direkte forbundet med den som 
teknisk er knyttet til de aktivitetene som utføres på 
anleggsstedet og som kan ha innvirkning på utslipp og 
forurensning,

4) «virksomhet»: ett eller flere anlegg på samme anleggssted 
som drives av samme fysiske og juridiske person,

5) «anleggssted»: virksomhetens geografiske beliggenhet,

6) «driftsansvarlig»: enhver fysisk eller juridisk person 
som driver eller eier virksomheten, eller som i henhold 
til nasjonal lovgivning har fått overdratt den avgjørende 
økonomiske råderett med hensyn til den tekniske driften 
av virksomheten,

7) «rapporteringsår»: kalenderåret for hvilket det skal 
samles inn data om utslipp av forurensende stoffer og om 
transport bort fra anleggsstedet, 

8) «stoff»: et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, med 
unntak av radioaktive stoffer, 

9) «forurensende stoff»: et stoff eller en gruppe stoffer 
som på grunn av sine egenskaper kan være skadelig for 
miljøet eller menneskers helse dersom det spres i miljøet,

10) «utslipp»: spredning av forurensende stoffer i miljøet 
som følge av en tilsiktet eller utilsiktet, rutinemessig eller 
ikke-rutinemessig menneskelig aktivitet, herunder spill, 
utslipp, tømming, innsprøyting, fjerning eller dumping, 
eller utslipp gjennom avløpssystemet uten avsluttende 
behandling av avløpsvannet,

11) «transport bort fra anleggssted»: transport av avfall 
bort fra virksomhetens område for å gjenvinne eller 
sluttbehandle det, eller transport av forurensende stoffer 
via avløpsvann som skal behandles,

12) «diffuse kilder»: de mange mindre eller spredte kildene 
til utslipp av forurensende stoffer til jord, luft eller vann, 
med en samlet virkning som kan belaste disse mediene i 
betydelig grad, men for hvilke det er upraktisk å samle 
inn rapporter fra hver enkelt kilde,

13) «avfall»: et stoff eller en gjenstand som definert i 
artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF av 
15. juli 1975 om avfall(1),

14) «farlig avfall»: et stoff eller en gjenstand som definert i 
artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF,

15) « avløpsvann»: avløpsvann fra byområder, spillvann fra 
husholdninger og industri som definert i artikkel 2 nr. 1, 
2 og 3 i rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om 
rensing av avløpsvann fra byområder(2), og andre former 
for brukt vann som reguleres av fellesskapsretten på 
grunn av de stoffene eller gjenstandene det inneholder,

16) «sluttbehandling»: de prosessene som er oppført i 
vedlegg II A til direktiv 75/442/EØF,

17) «gjenvinning»: de prosessene som er oppført i vedlegg II 
B til direktiv 75/442/EØF.

Artikkel 3

Innholdet i det europeiske PRTR

Det europeiske PRTR skal inneholde opplysninger om:

a) utslipp av forurensende stoffer som nevnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav a), som skal rapporteres av driftsansvarlige 
for virksomheter som utfører aktivitetene oppført i 
vedlegg I, 

(1) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(2) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.
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b) transport av avfall bort fra anleggsstedet som nevnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav b), og av forurensende stoffer via 
avløpsvann som nevnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c), som 
skal rapporteres av driftsansvarlige for virksomheter som 
utfører aktivitetene oppført i vedlegg I, 

c) utslipp av forurensende stoffer fra diffuse kilder som 
nevnt i artikkel 8 nr. 1, dersom slike opplysninger er 
tilgjengelige.

Artikkel 4

Utforming og struktur

1.	 Kommisjonen skal utgi det europeiske PRTR og 
presentere dataene både sammenfattet og separat, slik at 
utslipp og transporter kan søkes og finnes etter:

a) virksomhet, herunder morselskap når det er relevant, 
og virksomhetens geografiske beliggenhet, herunder 
nedbørfelt,

b) aktiviteter,

c) forekomst på medlemsstats- eller fellesskapsplan,

d) forurensende stoff eller avfall,

e) det medium (luft, vann, jord) som det forurensende 
stoffet slippes ut i,

f) transport av avfall bort fra anleggsstedet og avfallets 
bestemmelsessted,

g) transport av forurensende stoffer bort fra anleggsstedet 
via avløpsvann,

h) diffuse kilder,

i) virksomhetens eier eller driftsansvarlige.

2. Det europeiske PRTR skal utformes slik at det under 
normale driftsforhold blir så lett som mulig for offentligheten 
å få løpende og direkte tilgang til opplysningene på Internett 
og andre elektroniske medier. Registeret skal utformes med 
tanke på en mulig framtidig utvidelse og skal omfatte alle 
innsendte data fra tidligere rapporteringsår, og minst for de ti 
siste rapporteringsårene.

3. Det europeiske PRTR skal inneholde lenker til følgende:

a) medlemsstatenes nasjonale PRTR,

b) andre relevante og allment tilgjengelige databaser om 
emner som har tilknytning til PRTR, herunder nasjonale 
PRTR hos andre parter til protokollen, og der det er 
mulig, til tilsvarende registre i andre stater,

c) virksomheters nettsteder dersom slike finnes, og lenker 
som virksomhetene har stilt til rådighet.

Artikkel 5

Driftsansvarliges rapportering

1.	 Den driftsansvarlige ved hver virksomhet der det foregår 
en eller flere av de aktivitetene som er nevnt i vedlegg I, og 
der grenseverdien for kapasiteten som fastsatt i vedlegget, er 
overskredet, skal årlig rapportere til vedkommende myndighet 
om mengdene, med angivelse av om opplysningene bygger på 
måling, beregning eller anslag, av følgende:

a) utslipp til luft, vann og jord av forurensende stoffer angitt 
i vedlegg II, som overskrider grenseverdien fastsatt i 
vedlegg II,

b) transport bort fra anleggsstedet av farlig avfall på 
over 2 tonn per år eller transport av ikke-farlig avfall 
i mengder på over 2 000 tonn per år, for gjenvinning 
eller sluttbehandling, bortsett fra sluttbehandling i form 
av behandling i jordmiljø eller innpumping i dypere lag 
nevnt i artikkel 6, med angivelse av «R» for gjenvinning 
av avfall og «D» for sluttbehandling av avfall; og dersom 
det er spørsmål om grensekryssende transport av farlig 
avfall, skal den driftsansvarlige oppgi navn på og adresse 
til den som skal gjenvinne eller sluttbehandle avfallet, 
samt hvor dette faktisk skal utføres,

c) transport av forurensende stoffer angitt i vedlegg II, bort 
fra anleggsstedet via avløpsvann som skal behandles, 
dersom grenseverdien i vedlegg II kolonne 1b er 
overskredet.

Den driftsansvarlige ved hver virksomhet hvor det foregår en 
eller flere av de aktivitetene som er beskrevet i vedlegg I, og 
hvor grenseverdien for kapasiteten som fastsatt i vedlegget, 
er overskredet, skal oversende vedkommende myndighet 
opplysninger som identifiserer virksomheten i samsvar med 
vedlegg III, med mindre disse opplysningene allerede er 
tilgjengelige for vedkommende myndighet.

Dersom dataene bygger på måling eller beregning, skal 
det rapporteres om hvilken analysemetode og/eller 
beregningsmetode som er benyttet.

De utslippene som er nevnt i vedlegg II og som er rapportert 
i samsvar med bokstav a) i dette nummer, skal omfatte alle 
utslipp fra alle kilder nevnt i vedlegg I, på virksomhetens 
anleggssted.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal omfatte samlet antall 
utslipp og transporter som følge av alle tilsiktede eller 
utilsiktede, rutinemessige eller ikke-rutinemessige aktiviteter.
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Ved framlegging av disse opplysningene skal den 
driftsansvarlige oppgi alle data om utilsiktede utslipp, dersom 
slike opplysninger er tilgjengelige.

3. Den driftsansvarlige ved hver virksomhet skal ved 
passende intervaller samle inn nødvendige opplysninger for å 
fastslå hvilke utslipp og transporter bort fra anleggsstedet som 
er rapporteringspliktige i henhold til nr. 1.

4. Ved utarbeidingen av rapporten skal den berørte 
driftsansvarlige benytte de beste tilgjengelige opplysningene, 
som for eksempel data om overvåking, utslippsfaktorer, 
massebalanseberegninger, indirekte overvåking eller andre 
beregninger, tekniske vurderinger eller andre metoder, i 
samsvar med artikkel 9 nr. 1 og med internasjonalt godkjente 
metoder, dersom slike finnes.

5. Den driftsansvarlige ved hver berørt virksomhet skal for 
vedkommende myndigheter i medlemsstaten ha tilgjengelig et 
arkiv over dataene som ligger til grunn for de innrapporterte 
opplysningene, i fem år fra utløpet av rapporteringsåret 
materialet gjelder for. Arkivet skal også inneholde en 
beskrivelse av den metoden som er benyttet for innsamling av 
data.

Artikkel 6

Utslipp til jord

Avfall som skal sluttbehandles ved «behandling i jordmiljø» 
eller «innpumping i dypere lag» som angitt i del A vedlegg II 
til direktiv 75/442/EØF, skal bare rapporteres som utslipp til 
jord av driftsansvarlig ved virksomheten som avfallet stammer 
fra.

Artikkel 7

Medlemsstatenes rapportering

1. Medlemsstatene skal i henhold til kravene i nr. 2 og 3 
i denne artikkel, fastsette en dato for når de driftsansvarlige 
skal framlegge alle dataene nevnt i artikkel 5 nr. 1 og 2 og i 
artikkel 5 nr. 3, 4 og 5, til vedkommende myndighet.

2. Medlemsstatene skal framlegge alle dataene det vises 
til i artikkel 5 nr. 1 og 2 til Kommisjonen ved elektronisk 
overføring, i formatet angitt i vedlegg III og etter følgende 
tidsplan:

a) for det første rapporteringsåret: senest 18 måneder etter 
utløpet av rapporteringsåret,

b) for alle påfølgende rapporteringsår: senest 15 måneder 
etter utløpet av rapporteringsåret.

2007 skal være det første rapporteringsåret.

3. Kommisjonen skal, med bistand fra Det europeiske 
miljøvernbyrå, innarbeide de innrapporterte opplysningene fra 
medlemsstatene i det europeiske PRTR etter følgende tidsplan:

a) for det første rapporteringsåret: senest 21 måneder etter 
utløpet av rapporteringsåret,

b) for alle påfølgende rapporteringsår: senest 16 måneder 
etter utløpet av rapporteringsåret.

Artikkel 8

Utslipp fra diffuse kilder

1.	 Kommisjonen skal, med bistand fra Det europeiske 
miljøvernbyrå, innarbeide i det europeiske PRTR opplysningene 
om utslipp fra diffuse kilder, dersom slike opplysninger er 
tilgjengelige og allerede er blitt rapportert av medlemsstatene.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal struktureres på en slik 
måte at brukerne kan søke etter og identifisere utslipp av 
forurensende stoffer fra diffuse kilder etter en hensiktsmessig 
geografisk inndeling, og skal omfatte opplysninger om 
metoden som er benyttet for å framskaffe opplysningene.

3. I de tilfeller Kommisjonen fastslår at det ikke finnes 
data om utslipp fra diffuse kilder, skal den treffe tiltak for å 
iverksette rapportering om utslipp av relevante forurensende 
stoffer fra en eller flere diffuse kilder etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 19 nr. 2, og ved bruk av internasjonalt 
godkjente metoder der det er relevant.

Artikkel 9

Kvalitetssikring og -vurdering

1. Den driftsansvarlige ved hver virksomhet som omfattes 
av rapporteringskravene i artikkel 5, skal sikre kvaliteten på 
opplysningene som innrapporteres.

2. Vedkommende myndigheter skal vurdere kvaliteten 
på de dataene som er framlagt av de driftsansvarlige 
ved virksomhetene nevnt i nr. 1, særlig når det gjelder 
deres fullstendighet, enhetlighet og troverdighet3. 
Kommisjonen skal samkjøre arbeidet med kvalitetssikring og 
-vurdering i samråd med komiteen nevnt i artikkel 19 nr. 1.

4. Kommisjonen kan vedta retningslinjer for overvåking 
og rapportering av utslipp etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 19 nr. 2. Retningslinjene skal være i samsvar med 
internasjonalt godkjente metoder, der det er relevant, og de skal 
være forenlige med Fellesskapets øvrige regelverk. 

Artikkel 10

Tilgang til informasjon

1.	 Kommisjonen skal, med bistand fra Det europeiske 
miljøvernbyrå, stille det europeiske PRTR gratis til rådighet for 
offentligheten på Internett etter tidsplanen i artikkel 7 nr. 3.
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2. Dersom offentligheten ikke på en enkel måte kan få 
direkte elektronisk tilgang til opplysningene som finnes i 
det europeiske PRTR, skal den berørte medlemsstaten og 
Kommisjonen gjøre det lettere å få elektronisk tilgang til det 
europeiske PRTR på offentlig tilgjengelige steder.

Artikkel 11

Fortrolighet

Når opplysninger holdes fortrolige av en medlemsstat i samsvar 
med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF 
av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon(1), 
skal medlemsstaten i sin rapport i samsvar med artikkel 7 nr. 2 
i denne forordning, for hvert rapporteringsår og separat for 
hver virksomhet, angi hvilken type opplysninger som er holdt 
fortrolige og årsaken til at de er holdt fortrolige.

Artikkel 12

Offentlig deltaking

1. Kommisjonen skal gi offentligheten muligheten til tidlig 
å kunne delta i videreutviklingen av det europeiske PRTR, 
herunder kapasitetsforbedring og utarbeiding av endringer i 
denne forordning.

2. Offentligheten skal ha muligheten til å framlegge 
relevante merknader, opplysninger, analyser eller synspunkter 
innen en rimelig tidsramme.

3. Kommisjonen skal ta behørig hensyn til slike bidrag og 
informere offentligheten om resultatene av slik deltaking.

Artikkel 13

Klageadgang

Klageadgang i saker som gjelder offentlighetens tilgang 
til miljøopplysninger, skal sikres i samsvar med artikkel 6 
i direktiv 2003/4/EF, og når Fellesskapets institusjoner er 
involvert, i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 
om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og 
Kommisjonens dokumenter (2).

Artikkel 14

Veiledningsdokument

1.	 Kommisjonen skal i samråd med komiteen nevnt i 
artikkel 19 nr. 1, utarbeide et veiledningsdokument for å støtte 
opprettelsen av det europeiske PRTR snarest mulig, men 
ikke senere enn fire måneder før begynnelsen av det første 
rapporteringsåret.

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26.
(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.

2. Veiledningsdokumentet for å støtte opprettelsen av det 
europeiske PRTR skal særlig omhandle følgende:

a) framgangsmåter for rapportering,

b) hvilke data som skal innrapporteres,

c) kvalitetssikring og -vurdering,

d) dersom det dreier seg om fortrolige data: hvilken type 
data er holdt fortrolige og årsakene til at de er holdt 
fortrolige,

e) henvisning til internasjonalt godkjente framgangsmåter 
for bestemmelse og analyse av utslipp samt 
prøvetakingsmetoder,

f) angivelse av morselskaper,

g) koding av aktivitetene i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning og til direktiv 96/61/EF.

Artikkel 15

Holdningsskapende arbeid

Kommisjonen og medlemsstatene skal sørge for at det 
drives holdningsskapende arbeid blant offentligheten om det 
europeiske PRTR og at den som ønsker det, kan få hjelp og 
veiledning, både når det gjelder tilgang til registeret og når det 
gjelder å forstå og bruke opplysningene i det.

Artikkel 16

Tilleggsopplysninger som medlemsstatene skal  
rapportere

1.	 Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen i en 
enkelt rapport som bygger på opplysningene fra de tre 
siste rapporteringsårene, som skal oversendes hvert tredje 
år sammen med dataene som oversendes i samsvar med 
artikkel 7, om gjeldende praksis og om tiltak som er truffet 
med hensyn til følgende:

a) krav i samsvar med artikkel 5,

b) kvalitetssikring og -vurdering i samsvar med artikkel 9,

c) tilgang til opplysningene i samsvar med artikkel 10 nr. 2,

d) holdningsskapende tiltak i samsvar med artikkel 15,

e) opplysningenes fortrolighet i samsvar med artikkel 11,

f) sanksjoner i samsvar med artikkel 20 og erfaringer ved 
bruk av disse.
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2. For å gjøre det lettere for medlemsstatene å foreta 
innrapportering som nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen 
framlegge et forslag til spørreskjema, som skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 17

Kommisjonens gjennomgåelse

1.	 Kommisjonen skal gjennomgå de opplysningene som 
medlemsstatene har framlagt i samsvar med artikkel 7, og 
skal etter å ha rådført seg med medlemsstatene, hvert tredje år 
offentliggjøre en rapport som bygger på opplysningene fra de 
siste tre tilgjengelige rapporteringsårene, senest seks måneder 
etter at disse opplysningene legges ut på Internett.

2. Denne rapporten skal framlegges for Europaparlamentet 
og Rådet, sammen med en vurdering av hvordan det europeiske 
PRTR fungerer.

Artikkel 18

Endringer av vedleggene

Alle endringer som er nødvendige for å tilpasse:

a) vedlegg II eller III til denne forordning til den 
vitenskapelige eller tekniske utviklingen,

 eller

b) vedlegg II og III til denne forordning som en følge av at 
eventuelle endringer av vedleggene til protokollen vedtas 
på møtet for protokollpartene,

skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 nr. 2.

Artikkel 19

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.

Artikkel 20

Sanksjoner

1. Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 
overtredelse av bestemmelsene i denne forordning, og treffe alle 
nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene 
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 
bestemmelsene senest ett år etter at denne forordning er trådt 
i kraft, og skal umiddelbart underrette den om enhver senere 
endring som berører dem.

Artikkel 21

Endringer av direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

1. Artikkel 8 nr. 3 i direktiv 91/689/EØF oppheves.

2. Artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/61/EF oppheves.

Artikkel 22

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, 18. januar 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES H. WINKLER

 President Formann
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VEDLEGG I

Aktiviteter

Nr. Aktivitet Grenseverdi for kapasiteten

1. Energisektoren

a) Mineralolje- og gassraffinerier *(1)

b) Anlegg for omdanning til gass og væske *

c) Varmekraftverk og andre forbrenningsanlegg Med en varmetilførsel på 50 megawatt 
(MW)

d) Koksverk *

e) Kullfyrte valseverk Med en kapasitet på 1 tonn per time

f) Anlegg for framstilling av kullprodukter og røykfritt fast brensel *

2. Produksjon og bearbeiding av metaller

a) Anlegg for røsting og sintring av malm, herunder sulfidmalm *

b) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller 
andregangs smelting) med tilhørende utstyr for kontinuerlig 
støping

Med en kapasitet på 2,5 tonn per time

c) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av:

i)  varmvalsing Med en kapasitet på 20 tonn råstål per 
time

ii)  smiing med hammere Med en slagenergi på over 50 kilojoule 
per hammer når den anvendte 
varmeytelse er på over 20 MW

iii)  påføring av beskyttelseslag av smeltet metall Med en behandlingskapasitet på 2 tonn 
råstål per time

d) Ferrometallstøperier Med en produksjonskapasitet på 20 tonn 
per dag

e) Anlegg:

i)  for produksjon av ikke-jernholdig råmetall fra malm, 
konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av 
metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser

*

ii)  for smelting av ikke-jernholdige metaller, medregnet 
legering, herunder gjenvinningsprodukter (raffinering, 
støping osv.)

Med en smeltekapasitet på over 4 tonn 
per dag for bly og kadmium eller 20 tonn 
per dag for alle andre metaller

f) Anlegg for overflatebehandling av metaller og plastmaterialer 
ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess 

Når behandlingsbadene har et volum på 
30 m3

3. Mineralindustri

a) Underjordiske brudd og tilknyttet virksomhet *

b) Dagbrudd og steinbrudd Når arealet på det området der det faktisk 
foregår utvinning, er på 25 hektar

c) Anlegg for produksjon av:

i)  sementklinker i roterovner Med en produksjonskapasitet på 500 tonn 
per dag

ii)  kalk i roterovner Med en produksjonskapasitet på 50 tonn 
per dag

iii)  sementklinker eller kalk i andre ovnstyper Med en produksjonskapasitet på 50 tonn 
per dag

d) Anlegg for produksjon av asbest og framstilling av asbestbaserte 
produkter *
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Nr. Aktivitet Grenseverdi for kapasiteten

e) Anlegg for framstilling av glass, herunder glassfibrer Med en smeltekapasitet på 20 tonn per 
dag

f) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon 
av mineralfibrer

Med en smeltekapasitet på 20 tonn per 
dag

g) Anlegg for framstilling av keramiske produkter ved brenning, 
særlig takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller 
porselen

Med en produksjonskapasitet på 75 tonn 
per dag, eller med en ovnskapasitet på 
4 m3 og med en innsettingstetthet per ovn 
på 300 kg/m3

4. Kjemisk industri

a) Kjemiske anlegg for produksjon av organiske basiskjemikalier i 
industriell målestokk, som:

i) rene hydrokarboner (lineære eller sykliske, mettede eller 
umettede, alifatiske eller aromatiske)

ii) oksygenholdige hydrokarboner som alkoholer, aldehyder, 
ketoner, karboksylsyrer, estere, acetater, etere, peroksider, 
epoksymateriale

iii) svovelholdige hydrokarboner

iv) nitrogenholdige hydrokarboner som aminer, amider, 
nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, 
cyanater, isocyanater

v) fosforholdige hydrokarboner

vi) halogenerte hydrokarboner

vii) metallorganiske forbindelser

viii) basisplastmaterialer (polymerer, syntetfibrer, cellulose-
baserte fibrer)

ix) syntetisk gummi

x) fargestoffer og pigmenter

xi) overflateaktive stoffer og tensider

*

b) Kjemiske anlegg for produksjon av uorganiske basiskjemikalier 
i industriell målestokk, som:

i) gasser som ammoniakk, klor eller hydrogenklorid, fluor 
eller hydrogenfluorid, karbonoksider, svovelforbindelser, 
nitrogenoksider, hydrogen, svoveldioksid, karbonylklorid

ii) syrer som kromsyre, hydrogenfluorid, fosforsyre, salpe-
tersyre, saltsyre, svovelsyre, rykende svovelsyre, svovel-
syrling

iii) baser som ammoniumhydroksid, kaliumhydroksid, natri-
umhydroksid

iv) salter som ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbo-
nat, natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat

v) ikke-metaller, metalloksider eller andre uorganiske forbin-
delser som kalsiumkarbid, silisium, silisiumkarbid

*
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Nr. Aktivitet Grenseverdi for kapasiteten

c) Kjemiske anlegg for produksjon av fosfor-, nitrogen- eller 
kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel), i industriell 
målestokk

*

d) Kjemiske anlegg for produksjon av basisprodukter for 
plantevernmidler samt biocider i industriell målestokk *

e) Anlegg der det benyttes en kjemisk eller biologisk prosess for å 
produsere farmasøytiske basisprodukter i industriell målestokk *

f) Kjemiske anlegg for produksjon av sprengstoff og 
fyrverkeriprodukter i industriell målestokk *

5. Håndtering av avfall og avløpsvann

a) Anlegg for gjenvinning eller sluttbehandling av farlig avfall Som mottar 10 tonn per dag

b) Anlegg for forbrenning av ikke-farlig avfall som omfattes av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 4. desember 
2000 om forbrenning av avfall(2)

Med en kapasitet på 3 tonn per time

c) Anlegg for sluttbehandling av ikke-farlig avfall Med en kapasitet på 50 tonn per dag

d) Fyllplasser (med unntak av fyllplasser for inert avfall og 
fyllplasser som var stengt for godt før 16.7.2001, eller fyllplasser 
hvor etterbehandlingsperioden pålagt av vedkommende 
myndigheter i samsvar med artikkel 13 i rådsdirektiv 1999/31/
EF av 26. april 1999 om fyllplasser for avfall(3), er utløpt)

Som mottar 10 tonn per dag eller med en 
samlet kapasitet på 25 000 tonn

e) Anlegg for destruering eller gjenvinning av skrotter og avfall 
fra dyr

Med en behandlingskapasitet på 10 tonn 
per dag

f) Renseanlegg for avløpsvann fra byområder Med en kapasitet på 100 000 
personekvivalenter

g) Uavhengig drevne renseanlegg for spillvann fra industri, som 
betjener en eller flere aktiviteter beskrevet i dette vedlegg

Med en kapasitet på 10 000 m3 per dag(4)

6. Produksjon og bearbeiding av papir og tre

a) Industrianlegg for produksjon av papirmasse fra tre eller annet 
fibermateriale *

b) Industrianlegg for produksjon av papir og papp og andre 
produkter laget av tre (som sponplater, fiberplater og kryssfinér)

Med en produksjonskapasitet på 20 tonn 
per dag

c) Industrianlegg for konservering av tre og treprodukter med 
kjemikalier

Med en produksjonskapasitet på 50 m3 
per dag

7. Intensivt husdyrhold og akvakultur

a) Anlegg for intensiv fjørfe- eller svineavl i)  Med 40 000 plasser til fjørfe

ii) Med 2 000 plasser til produksjonssvin 
(over 30 kg)

iii) Med 750 plasser til purker

b) Intensiv akvakultur Med en produksjonskapasitet på 
1 000 tonn fisk eller krepsdyr per dag
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Nr. Aktivitet Grenseverdi for kapasiteten

8. Animalske produkter og planteprodukter fra nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien

a) Slakterier Med en produksjonskapasitet på 50 tonn 
skrotter per dag

b) Behandling og bearbeiding med sikte på framstilling av nærings- 
og nytelsesmidler av:

i)  animalske råstoffer (bortsett fra melk) Med en produksjonskapasitet på 75 tonn 
ferdige produkter per dag

ii)  vegetabilske råstoffer Med en produksjonskapasitet på 
300 tonn ferdige produkter per dag 
(kvartalsgjennomsnitt)

c) Behandling og bearbeiding av melk Med en kapasitet til å motta 200 tonn 
melk per dag (årsgjennomsnitt)

9. Andre aktiviteter

a) Anlegg for forbehandling (f.eks. vasking, bleking, mercerisering) 
eller farging av fibrer eller tekstiler

Med en behandlingskapasitet på 10 tonn 
per dag

b) Anlegg for garving av huder og skinn Med en behandlingskapasitet på 12 tonn 
ferdige produkter per dag

c) Anlegg for behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller 
produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig appretur, 
trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, 
rengjøring eller impregnering

Med en forbrukskapasitet på 150 kg per 
time eller 200 tonn per år

d) Anlegg for produksjon av karbon (hardbrent kull) eller 
grafittelektroder ved forbrenning eller grafittisering *

e) Anlegg for skipsbygging, maling av skip eller fjerning av maling 
på skip

Med en kapasitet for 100 meter lange skip

(1) En asterisk (*) angir at det ikke gjelder noen grenseverdi for kapasiteten (alle anlegg skal innrapporteres).
(2) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
(3) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
(4) Grenseverdien for kapasiteten skal vurderes på nytt senest innen 2010 på bakgrunn av resultatene fra den første omgangen med 

rapporter.
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VEDLEGG II

Forurensende stoffer(1):

Nr. CAS-nummer Forurensende stoff(1):

Utslippsgrenseverdi 
(kolonne 1)

til luft  
(kolonne 1a)  

kg/år

til vann  
(kolonne 1b)  

kg/år

til jord  
(kolonne 1c)  

kg/år

1 74-82-8 Metan (CH4) 100 000 —(2) —

2 630-08-0 Karbonmonoksid (CO) 500 000 — —

3 124-38-9 Karbondioksid (CO2) 100 millioner — —

4 Hydrofluorkarboner (HFK)(3) 100 — —

5 10024-97-2 Dinitrogendioksid (N2O) 10 000 — —

6 7664-41-7 Ammoniakk (NH3) 10 000 — —

7 Flyktige organiske forbindelser 
unntatt metan (NMVOC)

100 000 — —

8 Nitrogenoksider (NOx/NO2) 100 000 — —

9 Perfluorkarboner (PFK)(4) 100 — —

10 2551-62-4 Svovelheksafluorid (SF6) 50 — —

11 Svoveloksider (SOx/SO2) 150 000 — —

12 Totalt nitrogen — 50 000 50 000

13 Totalt fosfor — 5 000 5 000

14 Hydroklorfluorkarboner(HKFK)(5) 1 — —

15 Klorfluorkarboner (KFK)(6) 1 — —

16 Haloner(7) 1 — —

17 Arsen og arsenforbindelser (som 
As)(8)

20 5 5

18 Kadmium og kadmiumforbindelser 
(som Cd)(8)

10 5 5

19 Krom og kromforbindelser (som 
Cr)(8)

100 50 50

20 Kobber og kobberforbindelser (som 
Cu)(8)

100 50 50

21 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser 
(som Hg)(8)

10 1 1

22 Nikkel og nikkelforbindelser (som 
Ni)(8)

50 20 20

23 Bly og blyforbindelser (som Pb)(8) 200 20 20

24 Sink og sinkforbindelser (som Zn)(8) 200 100 100

25 15972-60-8 Alaklor — 1 1

26 309-00-2 Aldrin 1 1 1

27 1912-24-9 Atrazin — 1 1

28 57-74-9 Klordan 1 1 1

(1) Utslipp av forurensende stoffer som hører inn under flere kategorier av forurensende stoffer, skal rapporteres for hver av disse 
kategoriene.
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Nr. CAS-nummer Forurensende stoff(1):

Utslippsgrenseverdi 
(kolonne 1)

til luft  
(kolonne 1a)  

kg/år

til vann  
(kolonne 1b)  

kg/år

til jord  
(kolonne 1c)  

kg/år

29 143-50-0 Klordekon 1 1 1

30 470-90-6 Klorfenvinfos — 1 1

31 85535-84-8 Kloralkaner, C10-C13 — 1 1

32 2921-88-2 Klorpyrifos — 1 1

33 50-29-3 DDT 1 1 1

34 107-06-2 1,2-dikloretan (EDC) 1 000 10 10

35 75-09-2 Diklormetan (DCM) 1 000 10 10

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1

37 330-54-1 Diuron — 1 1

38 115-29-7 Endosulfan — 1 1

39 72-20-8 Endrin 1 1 1

40 Halogenerte organiske forbindelser 
(som AOX)(9)

— 1 000 1 000

41 76-44-8 Heptaklor 1 1 1

42 118-74-1 Heksaklorbenzen (HCB) 10 1 1

43 87-68-3 Heksaklorbutadien (HCBD) — 1 1

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-heksaklorsykloheksan 
(HCH)

10 1 1

45 58-89-9 Lindan 1 1 1

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1

47 PCDD + PCDF (dioksiner + furaner) 
(som Teq)(10)

0,0001 0,0001 0,0001

48 608-93-5 Pentaklorbenzen 1 1 1

49 87-86-5 Pentaklorfenol (PCP) 10 1 1

50 1336-36-3 Polyklorerte bifenyler (PCB) 0,1 0,1 0,1

51 122-34-9 Simazin — 1 1

52 127-18-4 Tetrakloreten (PER) 2 000 10 —

53 56-23-5 Tetraklormetan (TCM) 100 1 —

54 12002-48-1 Triklorbenzener (TCB) (alle 
isomerer)

10 1 —

55 71-55-6 1,1,1-trikloretan 100 — —

56 79-34-5 1,1,2,2-tetrakloretan 50 — —

57 79-01-6 Trikloretylen 2 000 10 —

58 67-66-3 Triklormetan 500 10 —

59 8001-35-2 Toksafen 1 1 1

60 75-01-4 Vinylklorid 1 000 10 10

61 120-12-7 Antracen 50 1 1
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Nr. CAS-nummer Forurensende stoff(1):

Utslippsgrenseverdi 
(kolonne 1)

til luft  
(kolonne 1a)  

kg/år

til vann  
(kolonne 1b)  

kg/år

til jord  
(kolonne 1c)  

kg/år

62 71-43-2 Benzen 1 000 200  
(Som BTEX)(11)

200  
(Som BTEX)(11)

63 Bromerte difenyletere (PBDE)(12) — 1 1

64 Nonylfenol og nonylfenoletoksylater 
(NP/NPE)

— 1 1

65 100-41-4 Etylbenzen — 200

(Som BTEX)(11)

200

(Som BTEX)(11)

66 75-21-8 Etylenoksid 1 000 10 10

67 34123-59-6 Isoproturon — 1 1

68 91-20-3 Naftalen 100 10 10

69 Organiske tinnforbindelser (som 
totalt Sn)

— 50 50

70 117-81-7 Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 10 1 1

71 108-95-2 Fenoler (som totalt C)(13) — 20 20

72 Polysykliske aromatiske 
hydrokarboner (PAH)(14)

50 5 5

73 108-88-3 Toluen — 200  
(Som BTEX)(11)

200  
(Som BTEX)(11)

74 Tributyltinn og tributyltinn-
forbindelser(15)

— 1 1

75 Trifenyltinn og trifenyltinn-
forbindelser(16)

— 1 1

76 Totalt organisk karbon (TOC) (som 
totalt C eller COD/3)

— 50 000 —

77 1582-09-8 Trifluralin — 1 1

78 1330-20-7 Xylener(17) — 200  
(Som BTEX)(11)

200  
(Som BTEX)(11)

79 Klorider (som totalt Cl) — 2 millioner 2 millioner

80 Klor og uorganiske klorforbindelser 
(som HCl)

10 000 — —

81 1332-21-4 Asbest 1 1 1

82 Cyanider (som totalt CN) — 50 50

83 Fluorider (som totalt F) — 2 000 2 000

84 Fluor og uorganiske 
fluorforbindelser (som HF)

5 000 — —

85 74-90-8 Hydrogencyanid (HCN) 200 — —

86 Partikler (PM10) 50 000 — —

87 1806-26-4 Oktylfenoler og 
oktylfenoletoksylater

— 1 —



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/188 15.7.2010

Nr. CAS-nummer Forurensende stoff(1):

Utslippsgrenseverdi 
(kolonne 1)

til luft  
(kolonne 1a)  

kg/år

til vann  
(kolonne 1b)  

kg/år

til jord  
(kolonne 1c)  

kg/år

88 206-44-0 Fluoranten — 1 —

89 465-73-6 Isodrin — 1 —

90 36355-1-8 Heksabrombifenyl 0,1 0,1 0,1

91 191-24-2 (Benzo(g,h,i)perylen 1

(1) Om ikke annet er angitt, skal et forurensende stoff angitt i vedlegg II rapporteres som den samlede massen av dette stoffet, eller dersom 
det forurensende stoffet er en del av en stoffgruppe, som den samlede mengden for denne gruppen.

(2) En tankestrek (—) angir at den aktuelle parameteren og det aktuelle mediet ikke medfører rapporteringsplikt.
(3) Samlet masse av hydrogenfluorkarboner: summen av HFK23, HFK32, HFK41, HFK4310mee, HFK125, HFK134, HFK134a, 

HFK152a, HFK143, HFK143a, HFK227ea, HFK236fa, HFK245ca, HFK365mfc.
(4) Samlet masse av perfluorkarboner: summen av CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(5) Samlet masse av stoffer herunder deres isomerer som nevnt i gruppe VIII i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2037/2000 av 29. juni 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget (EFT L 244 av 29.9.2000, s. 1). Forordningen endret ved forordning 
(EF) nr. 1804/2003 (EUT L 265 av 16.10.2003, s. 1).

(6) Samlet masse av stoffer herunder deres isomerer nevnt i gruppe I og II i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2037/2000.
(7) Samlet masse av stoffer herunder deres isomerer nevnt i gruppe III og VI i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2037/2000.
(8) Alle metaller skal rapporteres som samlet masse av grunnstoffet i alle kjemiske former som forekommer i utslippet.
(9) Halogenerte organiske forbindelser som kan bli absorbert i aktivt kull, uttrykt som klorider.
(10) Uttrykt som I-TEQ.
(11) Enkle forurensende stoffer skal rapporteres dersom terskelen for BTEX (summen av utslipp av benzen, toluen, etylbenzen og xylen) 

overskrides.
(12) Samlet masse av følgende bromerte difenyletere: penta-BDE, okta-BDE og deka-BDE.
(13) Samlet masse av fenol og enkle substituerte fenoler uttrykt som totalt karbon.
(14) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) skal måles med henblikk på rapportering av utslipp til luft som benzo(a)pyren (50-

32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (fra europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer (EFT L 229 av 29.6.2004, s. 5)).

(15) Samlet masse av tributyltinn-forbindelser, uttrykt som masse av tributyltinn.
(16) Samlet masse av trifenyltinn-forbindelser, uttrykt som masse av trifenyltinn.
(17) Samlet masse av xylen (ortoxylen, metaxylen, paraxylen).
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VEDLEGG III

Mal for data om utslipp og transporter som skal rapporteres fra medlemsstatene til kommisjonen

Rapporteringsår

Identifikasjon	av	virksomheten

Morselskapets navn

Virksomhetens navn

Virksomhetens identifikasjonsnummer

Gateadresse

Sted

Postnummer

Stat

Nærmere angivelse av beliggenhet

Nedbørfelt() 

NACE-kode (4 sifre)

Viktigste økonomiske aktivitet

Produksjonsmengde (valgfritt)

Antall anlegg (valgfritt)

Antall driftstimer årlig (valgfritt)

Antall ansatte (valgfritt)

Tekstfelt hvor virksomheten eller morselskapet kan sette inn ytterligere opplysninger 
eller en nettadresse (valgfritt)

Alle	aktiviteter	i	virksomheten	som	oppført	i	vedlegg	I	(i	henhold	til	
kodingssystemet	i	vedlegg	I	samt	IPPC-koden	når	den	er	tilgjengelig)

Aktivitet I (viktigste vedlegg I-aktivitet)

Aktivitet 2

Aktivitet N

Data	om	utslipp	til	luft	fra	virksomheten	for	hvert	forurensende	stoff	som	
overskrider	grenseverdien	(i	henhold	til	vedlegg	II)

Utslipp til luft

Forurensende stoff 1

Forurensende stoff 2

Forurensende stoff N

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

T: I alt

kg/år

A: utilsiktet

kg/år

Data	om	utslipp	til	vann	fra	virksomheten	for	hvert	forurensende	stoff	som	
overskrider	grenseverdien	(i	henhold	til	vedlegg	II)

Utslipp til vann

Forurensende stoff 1

Forurensende stoff 2

Forurensende stoff N

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

T: I alt

kg/år

A: utilsiktet

kg/år

Data	om	utslipp	til	jord	fra	virksomheten	for	hvert	forurensende	stoff	som	
overskrider	grenseverdien	(i	henhold	til	vedlegg	II)

Utslipp til jord

Forurensende stoff 1

Forurensende stoff 2

Forurensende stoff N

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

T: I alt

kg/år

A: utilsiktet

kg/år
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Transporter	bort	fra	anleggsstedet	av	hvert	forurensende	stoff	med	henblikk	på	
rensing	av	avløpsvann	i	mengder	som	overskrider	grenseverdien	(etter	vedlegg	II)

Forurensende stoff 1

Forurensende stoff 2

Forurensende stoff N

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

kg/år

Transporter	bort	fra	anleggsstedet	av	farlig	avfall	i	mengder	som	overskrider	grenseverdien	(i	henhold	til	
artikkel	5)

Innenfor statens grenser:

Til gjenvinning (R)

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Innenfor statens grenser:

Til sluttbehandling (D)

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Til andre stater:

Til gjenvinning (R)

Navn på den som står for 
gjenvinningen

Adressen til den som står for 
gjenvinningen

Adressen til anleggsstedet 
hvor avfallet mottas til 
gjenvinning

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Til andre stater:

Til sluttbehandling (D)

Navn på den som står for 
sluttbehandlingen

Adressen til den som står for 
sluttbehandlingen

Adressen til anleggsstedet 
hvor avfallet mottas til 
sluttbehandling

M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Transporter	bort	fra	anleggsstedet	av	ikke-farlig	avfall	i	mengder	som	overskrider	grenseverdien	(i	henhold	til	
artikkel	5)

Til gjenvinning (R) M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Til sluttbehandling (D) M: målt; benyttet analysemetode

C: beregnet; benyttet beregningsmetode

E: anslått

tonn/år

Vedkommende	myndighet	som	offentligheten	kan	rette	forespørsler	til:

Navn

Gateadresse

Sted

Telefonnummer

Faksnummer

E-postadresse

(1) I samsvar med artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 
fellesskapstiltak på området vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2001, s. 1). Direktivet endret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 
av 15.12.2001, s. 1).
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 1980/2000 er det 
i god tid vorte gjort ei vurdering av miljøkriteria og 
av dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførde ved kommisjonsvedtak 2001/688/EF(2) om 
tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel 
og dyrkingsmedium.

2) Som følgje av denne vurderinga vart produktgruppa 
delt inn i to åtskilde grupper, og difor vart vedtak 
2006/799/EF(3) om jordbetringsmiddel vedteke. Det 
nemnde vedtaket kom i staden for vedtak 2001/688/EF 
med omsyn til jordbetringsmiddel.

3) Det er òg naudsynt å byte ut vedtak 2001/688/EF når det 
gjeld dyrkingsmedium.

4) For å ta omsyn til den vitskaplege utviklinga og 
marknadsutviklinga bør dei kriteria og krava som gjeld 
dyrkingsmedium, og som gjeld fram til 28. august 2007, 
reviderast i lys av den vurderinga som er gjord.

5) Dei reviderte miljøkriteria og –krava bør gjelde i eit 
tidsrom på fire år.

6) Det bør innførast ein overgangsperiode på høgst 
18 månader, slik at produsentar som har fått tildelt  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2007, s. 137, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 16.

(1) TEF L 237 av 21.09.2000, s. 1.
(2) TEF L 242 av 12.9.2001, s. 17. Vedtaket endra ved vedtak 2005/384/EF 

(TEU L 127 av 12.5.2005, s. 20).
(3) TEU L 325 av 24.11.2006, s. 28.

miljømerket for produkta sine før 1. oktober 2006 eller 
har søkt om slik tildeling før denne datoen, har nok tid til 
å kunne tilpasse desse produkta slik at dei vert i samsvar 
med dei reviderte kriteria og krava.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «dyrkingsmedium» skal omfatte andre materiale 
enn jord på staden, som planter vert dyrka i.

Artikkel 2

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for dyrkingsmedium 
i medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 må eit produkt 
høyre inn under produktgruppa «dyrkingsmedium» slik det er 
definert i artikkel 1, og stette dei miljøkriteria som er fastsette 
i vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 3

Den innverknaden som produktgruppa «dyrkingsmedium» har 
på miljøet, skal vurderast ut frå dei særskilde miljøkriteria som 
er førde opp i vedlegget.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa «dyrkingsme-
dium» tildelt kodenummeret «029».

Artikkel 5

Miljømerke som før 1. oktober 2006 er tildelte produkt 
som høyrer inn under produktgruppa «jordbetringsmiddel og 
dyrkingsmedium», kan framleis nyttast inntil 30. april 2008.

KOMMISJONSVEDTAK

av	15.	desember	2006

om	fastsetjing	av	reviderte	miljøkriterium	og	dei	tilhøyrande	krava	til	vurdering	og	kontroll	med	omsyn	til	
tildeling	av	fellesskapsmiljømerket	til	dyrkingsmedium(*)

[meldt under nummeret K(2006) 6962]

(2007/64/EF)

	2010/EØS/38/22
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I tilfelle der søknader om tildeling av miljømerke for produkt 
som høyrer inn under produktgruppa «jordbetringsmiddel og 
dyrkingsmedium», er vortne innleverte før 1. oktober 2006, 
kan desse produkta få tildelt miljømerket på dei vilkåra som 
gjeld fram til 28. august 2007. I slike tilfelle kan merket nyttast 
fram til 30. april 2008.

Artikkel 6

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Prøving og prøvetaking skal utførast i samsvar med dei prøvingsmetodane som er fastsette av CEN/TC 223 
«Jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium» inntil det vert utarbeidd relevante tverrgåande standardar på grunnlag av 
retningslinjer frå CEN arbeidsgruppe 151 «Tverrgåande».

Prøvetaking skal utførast i samsvar med dei metodane som er fastsette av CEN/TC 223 (arbeidsgruppe 3), slik det 
er definert og godkjent av CEN i standarden EN 12579 «Jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium — prøvetaking». 
Dersom det krevst prøving eller prøvetaking som ikkje er omfatta av desse prøvetakingsmetodane og -teknikkane, skal 
det rette organet eller dei rette organa som skal vurdere søknaden (heretter kalla «det rette organet»), opplyse om kva 
prøvings- og/eller prøvetakingsmetodar som det/dei reknar som høvelege.

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar dersom det rette organet meiner at dei er jamgode. Dersom det ikkje er 
nemnt noka prøving, eller dersom prøvingane skal gjennomførast for kontroll- eller tilsynsføremål, bør dei rette organa 
leggje til grunn fråsegner og dokumentasjon frå søkjaren og/eller resultat av uavhengige kontrollar.

Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller 
ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert stetta. (NB: Det er ikkje 
påkravd å gjennomføre slike styringsordningar).

Desse kriteria skal særleg

– fremje bruk av fornybare materiale og/eller resirkulering av organisk materiale som stammar frå innsamling og/
eller handsaming av avfallsstoff, og såleis medverke til å redusere mengda av fast avfall til disponering (t.d. på 
fyllplass) så mykje som råd,

– redusere så mykje som råd den innverknaden som attvinning og produksjon av materiale som ikkje kan fornyast, 
har på miljøet.

Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar merking av dyrkingsmedium som har liten innverknad på miljøet 
gjennom heile levetida til produktet.

MILJØKRITERIUM

1.	 Materiale

 Følgjande materiale kan tillatast:

1.1. 	 Organiske	materiale

 Eit produkt skal berre kunne tildelast miljømerket dersom det ikkje inneheld torv, og innhaldet av organisk 
materiale i produktet stammar frå handsaming og/eller attvinning av avfall (slik det er definert i rådsdirektiv 
75/442/EØF om avfall(1) og i vedlegg I til det nemnde direktivet).

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet detaljerte opplysningar om samansetnaden av produktet, saman 
med ei fråsegn om at produktet stettar det kravet som er nemnt ovanfor.

(1) TEF L 194 av 25.7.1975, s. 39.
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1.2.		 Slam

 Produkta skal ikkje innehalde slam frå reinseanlegg. Anna slam er tillate berre dersom det stettar følgjande 
kriterium:

 Slammet er identifisert som eitt av dei følgjande avfallsprodukta i samsvar med den europeiske lista over avfall 
(slik det er fastsett ved kommisjonsvedtak 2001/118/EF om endring av vedtak 2000/532/EF(1):

02 03 05 slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved tillaging og foredling 
av frukt, grønsaker, korn, matoljer, kakao, kaffi, te og tobakk, ved 
konserveproduksjon og ved produksjon av gjær og gjærekstrakt og ved 
tillaging og gjæring av melasse

02 04 03 slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av sukker

02 05 02 slam frå handsaming av avløpsvatn på staden i meieriindustrien

02 06 03 slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av bakarvarer 
og sukkervarer

02 07 05 slam frå handsaming av avløpsvatn på staden ved framstilling av 
alkoholhaldige og alkoholfrie drikkar (bortsett frå kaffi, te og kakao)

 Slammet skal vere kjeldesortert, dvs. at det skal ikkje vere blanda med avløpsvatn eller slam som stammar frå 
andre framstillingsprosessar.

 Dei høgste konsentrasjonane av tungmetall i avfallet før handsaming (mg/kg tørrvekt) skal stette krava i 
kriterium 2.

 Slammet skal stette alle dei andre miljøkriteria som er førde opp i dette vedlegget, og skal då reknast for å vere 
tilstrekkeleg stabilisert og reinsa.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet detaljerte opplysningar om samansetnaden av produktet, saman 
med ei fråsegn om at produktet stettar kvart av dei krava som er nemnde ovanfor.

1.3.  Mineral

 Mineral skal ikkje utvinnast frå

– område som er viktige for Fellesskapet, og som er melde i medhald av rådsdirektiv 92/43/EØF om vern av 
habitater og ville dyr og planter(2),

– område som er ein del av Natura 2000-nettverket og er særlege verneområde i medhald av rådsdirektiv 
79/409/EØF om vern av ville fugler(3), og område som er omfatta av direktiv 92/43/EØF, eller tilsvarande 
område utanfor Det europeiske fellesskapet som høyrer inn under tilsvarande føresegner i Konvensjonen til 
Dei sameinte nasjonane om biologisk mangfald.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet stettar dette kravet som er utferda av 
dei rette styresmaktene.

(1) TEF L 47 av 16.2.2001, s. 1.
(2) TEF L 206 av 22.7.1992, s. 7.
(3) TEF L 59 av 25.4.1979, s. 1.
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2.	 Avgrensing	av	farlege	stoff

 I delemna i organiske dyrkingsmedium skal innhaldet av følgjande grunnstoff vere mindre enn dei verdiane som 
er førde opp nedanfor, målt i tørrvekt:

Grunnstoff mg/kg (tørrvekt)

Zn 300

Cu 100

Ni 50

Cd 1

Pb 100

Hg 1

Cr 100

Mo(*) 2

Se(*) 1,5

As(*) 10

F(*) 200

(*) Opplysningar om førekomsten av desse grunnstoffa er naudsynte berre for produkt som inneheld industriavfall

 NB: Desse grenseverdiane skal gjelde med mindre den nasjonale lovgjevinga er strengare.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar, saman med ei fråsegn om at 
produktet stettar dette kravet.

3.	 Produkteigenskapar

 Produkta må ikkje ha ugunstig innverknad på spiringa eller den vidare veksten til plantene.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar, saman med ei fråsegn om at 
produktet stettar dette kravet.

4.	 Helse	og	tryggleik

 Innhaldet av viktige sjukdomsframkallande stoff må ikkje overstige dei følgjande grenseverdiane:

– Salmonella: finst ikkje i 25 g.

– Egg av innvollsormar: finst ikkje i 1,5 g(1).

– E. Coli: < 1 000 MPN/g (MPN: most probable number/mest sannsynlege tal)(2).

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet relevante prøvingsrapportar og relevant dokumentasjon, saman 
med ei fråsegn om at produktet stettar desse krava.

(1) For produkt der innhaldet av organiske stoff  ikkje utelukkande stammar frå organisk avfall, hageavfall eller parkavfall.
(2) For produkt der innhaldet av organiske stoff  ikkje utelukkande stammar frå organisk avfall, hageavfall eller parkavfall.
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5.	 Spiredyktige	frø/avleggjarar

 I sluttproduktet skal innhaldet av ugrasfrø og vegetativt foryngingsmateriale av snøgtveksande ugras ikkje 
overstige to einingar per liter.

 Søkjaren skal leggje fram for det rette organet ei fråsegn om at produktet stettar desse krava, saman med 
eventuelle tilhøyrande prøvingsrapportar og/eller dokumentasjon.

6.	 Andre	kriterium

a)  Den elektriske leiingsevna til produktet må ikkje overstige 1,5 dS/m.

b)  Gjeld berre for mineralske dyrkingsmedium:

 For alle større profesjonelle marknader (dvs. marknader der den årlege omsetninga til søkjaren i éin stat er 
større enn 30 000 m3), skal søkjaren gje brukaren alle opplysningar om dei ulike vala han har når det gjeld 
bortskaffing og handsaming av dyrkingsmedium etter bruk. Desse opplysningane skal finnast på det vedlagde 
opplysningsskjemaet.

 Søkjaren skal melde frå til det rette organet om dei alternativa som finst tilgjengelege og korleis dei kan nyttast, 
og særleg:

– gje ei utgreiing om innsamling, handsaming og mottakarstader. Plastmateriale skal alltid skiljast frå 
mineral/organiske stoff og handsamast separat.

– kvart år gje ei oversikt over kor store mengder dyrkingsmedium som vert samla inn (inngåande mengder) og 
handsama (etter mottakarstad).

 Søkjaren skal prove at minst 50 volumprosent av avfallet frå dyrkingsmedia vert resirkulert etter bruk.

7.	 Produktopplysningar

 Allmenne opplysningar:

 Desse opplysningane skal følgje med produktet, anten påførde emballasjen eller som vedlagde opplysningsskjema:

a)  Namnet på og adressa til det organet som er ansvarleg for marknadsføringa.

b)  Ein omtale av produkttypen som inneheld uttrykket «DYRKINGSMEDIUM».

c)  Eit identifikasjonsnummer for partiet.

d)  Mengda (i vekt eller volum).

e)  Dei viktigaste råstoffa (over 5 volumprosent) som produktet er framstilt av.

 Dei følgjande opplysningane om bruken av produktet skal eventuelt følgje med produktet, anten påførde 
emballasjen eller som vedlagde opplysningsskjema:

a)  Tilrådde lagringsvilkår og tilrådd siste forbruksdato.

b)  Retningslinjer for sikker handtering og bruk.

c)  Ein omtale av bruksføremålet til produktet og eventuelle avgrensingar i bruken.

d)  Opplysningar om produktet er eigna for særskilde plantegrupper (t.d. kalksky eller kalkelskande planter).

e)  pH og høvet mellom karbon og nitrogen (C/N).

f)  Opplysningar om stabiliteten til organiske materiale (stabile eller svært stabile) i samsvar med nasjonale eller 
internasjonale standardar.

g)  Opplysningar om tilrådde bruksmetodar.



15.7.2010 Nr. 38/197EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

h)  Tilrådd bruksmengde til hobbybruk, uttrykt i kilogram eller liter av produktet per overflateeining (m2) per år.

 Opplysningar kan berre utelatast dersom søkjaren kan gje ei tilfredsstillande grunngjeving.

 NB: Desse opplysningane skal gjevast med mindre noko anna er fastsett i nasjonal lovgjeving.

Detaljerte	opplysningar:

Parameter Prøvingsmetodar

Mengd EN 12580

pH EN 13037

Elektrisk leiingsevne EN 13038

Høvet mellom karbon og nitrogen (C/N) C/N(*)

Tungmetall (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) EN 13650

Hg ISO 16772

Salmonella ISO 6579

Egg av innvollsormar prXP X 33-017

E. Coli ISO 11866-3

(*) Karbon = organisk materiale (EN 13039) × 0,58, samla nitrogen (prEN 13654/1-2).

8.	 Opplysningar	på	miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

– fremjar resirkulering av materiale,

– fremjar bruk av materiale som er framstilte på ein meir berekraftig måte, slik at nedbrytinga av miljøet vert 
mindre.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 175 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 
av 29. juni 2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget(3) 
fastsettes 1999 som basisår for tildeling av kvoter av 
hydroklorfluorkarboner (HCFC). HCFC-markedet i de ti 
nye medlemsstatene har endret seg betraktelig siden1999, 
ved at det har kommet nye foretak og ved endringer i 
markedsandelene. Tas 1999 som basisår for tildelingen 
av kvoter av HCFC i disse nye medlemsstatene, medfører 
det at et større antall foretak ikke får noen importkvote. 
Dette kan kunne anses for å være vilkårlig og vil dessuten 
kunne medføre at prinsippet om likebehandling og 
berettigede forventninger brytes.

2) Kvoter bør som hovedregel baseres på de nyeste og 
mest representative av de tall som foreligger for å sikre 
at et antall importforetak i de nye medlemsstatene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 264 av 25.9.2006, s. 12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 17.

(1) EUT C 110 av 9.5.2006, s. 33. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 27.4.2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og 

rådsbeslutning av 27.6.2006. 
(3) EFT L 244 av 29.9.2000, s 1. Sist endret ved forordning (EF) nr. 29/2006 

(EUT L 6 av 11.1.2006, s. 27). 

ikke utelukkes. Det er derfor hensiktsmessig å velge 
de årene som de nyeste data foreligger for. For best 
mulig å avspeile de faktiske forhold på HCFC-markedet 
i de ti nye medlemsstatene bør de gjennomsnittlige 
markedsandelene i 2002 og 2003 derfor brukes som 
grunnlag for foretakene fra disse medlemsstatene.

3) Forordning (EF) nr. 2037/2000 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 4 nr. 3 i) i forordning 2037/2000 skal ny bokstav i) 
lyde:

«i) med forbehold for bokstav h) skal hver produsent og 
importør i Tsjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia sørge for 
at det beregnede nivået for hydroklorfluorkarboner som 
vedkommende markedsfører eller bruker selv, uttrykt 
i prosent av de beregnede nivåene i bokstav b), d), e) 
og f), ikke overstiger gjennomsnittet av vedkommendes 
prosentvise markedsandel i 2002 og 2003.» 

Artikkel 2

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

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1366/2006

av	6.	september	2006

om	endring	av	forordning	(EF)	nr.	2037/2000	med	hensyn	til	basisåret	for	tildeling	av	kvoter	av	
hydroklorfluorkarboner	til	medlemsstatene	som	tiltrådte	Den	europeiske	union	1.	mai	2004(*)

	2010/EØS/38/23

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

Utferdiget i Strasbourg, 6. september 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 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 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(3) ble det innført 
en standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (heretter kalt «NACE Rev. 1» eller «NACE 
Rev. 1.1»).

2) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling og 
til strukturendringer i økonomien bør det innføres en 
ajourført standard kalt NACE Revisjon 2 (heretter kalt 
«NACE Rev. 2»).

3) En ajourført standard som NACE Rev. 2 er av avgjørende 
betydning for Kommisjonens løpende innsats for å 
modernisere produksjonen av fellesskapsstatistikk. 
Den forventes å bidra til bedre økonomisk styring 
både på fellesskapsplan og nasjonalt plan gjennom mer 
sammenlignbare og relevante opplysninger.

4) For at det indre marked skal fungere, kreves det 
statistikkstandarder som kan anvendes på innsamling, 
overføring og offentliggjøring av statistikker både på 
nasjonalt plan og på fellesskapsplan, slik at foretak, 
finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre deltakere 
i det indre marked kan få tilgang til pålitelige og 
sammenlignbare statistiske opplysninger. For dette 
formål er det avgjørende at de forskjellige kategorier 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 18.

(1) EUT C 79 av 1.4.2006, s. 31.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 19. desember 2006.
(3) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 
31.10.2003, s. 1.).

for gruppering av virksomhet i Fellesskapet tolkes på en 
ensartet måte i samtlige medlemsstater.

5) Pålitelige og sammenlignbare statistikker er nødvendige 
for at foretak skal kunne vurdere sin konkurranseevne, 
og er nyttige for Fellesskapets organer for å hindre 
konkurransevridning.

6) Innføringen av en revidert felles standard for 
næringsgruppering innebærer ingen forpliktelse for 
medlemsstatene til å samle inn, offentliggjøre eller 
innberette opplysninger. Bare dersom medlemsstatene 
anvender standarder for næringsgruppering som er 
knyttet til Fellesskapets standard, er det mulig å få fram 
sammenhengende opplysninger som har den pålitelighet, 
tilgjengelighet, fleksibilitet og det detaljnivå som kreves 
for forvaltningen av det indre marked.

7) For å kunne oppfylle nasjonale krav bør det legges til rette 
for at medlemsstatenes standard for næringsgruppering 
skal kunne innføre ytterligere kategorier som bygger på 
Fellesskapets statistiske næringsgruppering.

8) For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes 
internasjonalt, må medlemsstatene og Fellesskapets 
organer benytte standarder for næringsgruppering som 
er direkte knyttet til De forente nasjoners internasjonale 
standard for næringsgruppering for alle økonomiske 
områder (ISIC) Rev. 4, som vedtatt av De forente 
nasjoners statistiske kontor.

9) Bruken av standarden for næringsgruppering i Fellesskapet 
forutsetter at Kommisjonen får bistand fra Komiteen for 
statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/
EØF, Euratom(4), særlig med hensyn til utredning av 
problemer som følge av gjennomføringen av NACE 
Rev. 2, for å sikre en samordnet overgang fra NACE 
Rev. 1 til NACE Rev. 2 og for å legge til rette for 
framtidige endringer av NACE Rev. 2.

(4) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1893/2006

av	20.	desember	2006

om	innføring	av	en	standard	for	næringsgruppering	NACE	Revisjon	2,	og	om	endring	av	rådsforordning	(EØF)		
nr.	3037/90	og	visse	EF-forordninger	innenfor	særlige	statistikkområder(*)

	2010/EØS/38/24
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10) Ved rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(1) ble det innført en 
felles ramme for opprettelse av statistiske foretaksregistre 
med harmoniserte definisjoner, kjennetegn, virkeområder 
og framgangsmåter for ajourføring.

11) Innføringen av en revidert standard for næringsgruppering 
gjør det nødvendig å endre flere spesifikke henvisninger 
til NACE Rev. 1 samt en rekke relevante rettsakter. 
Følgende rettsakter må derfor endres: rådsforordning 
(EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk 
klassifisering av økonomisk virksomhet innen De 
europeiske fellesskap(2), rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over 
foretaksstrukturer(3), rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 
19. mai 1998 om konjunkturstatistikk(4), rådsforordning 
(EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 om statistiske oppgaver 
over godstransport på vei(5), rådsforordning (EF) 
nr. 530/1999 av 9. mars 1999 om statistikk over strukturen 
i lønn og arbeidskraftkostnader(6), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 
2002 om avfallsstatistikk(7), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 450/2003 av 27. februar 2003 
om arbeidskraftkostnadsindeksen(8), europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 48/2004 av 5. desember 
2003 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker 
over stålindustrien for referanseårene 2003-2009(9), 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 
av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(10) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 av 7. september 2005 
om statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak(11).

12) Før overgang til NACE Rev. 2 må en rekke 
fellesskapsrettsakter endres i samsvar med de 
framgangsmåter som gjelder for den respektive rettsakt: 
rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni 1996 om 
det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i  
 

(1) EFT L 196 av 5.8.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(2) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(3) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(4) EFT L 162 av 5.6.1998, p. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1503/2006 (EUT L 281 av 12.10.2006, s. 15).

(5) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(6) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(7) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 av 25.5.2005, s. 38).

(8) EUT L 69 av 13.3.2003, s. 1.
(9) EUT L 7 av 13.1.2004, s. 1.
(10) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49.
(11) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1.

Fellesskapet(12), europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper 
i Fellesskapet(13) og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om Fellesskapets 
statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med 
tjenester og direkte investering i/fra utlandet(14).

13) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 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(15).

14) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre eller 
utfylle NACE Rev. 2 for å kunne ta hensyn til den 
teknologiske eller økonomiske utvikling, eller for å 
kunne avstemme standarden med andre standarder for 
økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. Ettersom 
disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 
ikke-grunnleggene bestemmelser i denne forordning eller 
å utfylle den med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
bør de vedtas i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

15) Ettersom målet med denne forordning, som er å fastsette 
felles statistikkstandarder som gjør det mulig å utarbeide 
harmoniserte opplysninger, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta 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 disse målene.

16) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

AVSNITT I

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1.	 Ved denne forordning innføres en felles standard for 
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap, heretter 
kalt «NACE Rev. 2». Denne standarden skal sikre at 
Fellesskapets standarder svarer til den økonomiske realitet 
og gi bedre sammenlignbarhet mellom nasjonale standarder, 

(12) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved europa-
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 av 
18.7.2003, s. 1).

(13) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 909/2006 (EUT L 168 av 21.6.2006, s. 14).

(14) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23. Forordningen endret ved kommisjonsforordning 
(EF) nr. 602/2006 (EUT L 106 av 19.4.2006, s. 10).

(15) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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fellesskapsstandarder og internasjonale standarder og dermed 
mellom nasjonale statistikker, fellesskapsstatistikker og 
internasjonale statistikker.

2. Denne forordning får bare anvendelse når standarden 
benyttes til statistiske formål.

Artikkel 2

NACE Rev. 2

1. NACE Rev. 2 skal omfatte

a) et første nivå som består av posisjoner angitt ved en 
bokstavkode (næringshovedområder),

b) et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en 
tosifret tallkode (næringer),

c) et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en 
tresifret tallkode (næringshovedgrupper), og

d) et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en 
firesifret tallkode (næringsgrupper).

2. NACE Rev. 2 er fastsatt i vedlegg I.

Artikkel 3

Anvendelse av NACE Rev. 2

Kommisjonen skal anvende NACE Rev. 2 på alle statistikker 
som er inndelt etter økonomisk virksomhet.

Artikkel 4

Nasjonale standarder for økonomisk virksomhet

1.	 Medlemsstatenes statistikk inndelt etter økonomisk 
virksomhet skal utarbeides ved hjelp av NACE Rev. 2 eller en 
nasjonal standard som er avledet av denne.

2. Den nasjonale standarden kan inneholde ytterligere 
posisjoner og nivåer, og andre koder kan benyttes. Bortsett 
fra det høyeste nivået skal hvert enkelt nivå bestå av enten de 
samme posisjoner som tilsvarende nivå i NACE Rev. 2, eller 
av posisjoner som er en nøyaktig underinndeling av dette.

3. Før offentliggjøring skal medlemsstatene oversende 
utkastene som fastsetter eller endrer deres nasjonale standarder, 
til Kommisjonen for godkjenning. Kommisjonen skal innen en 
frist på to måneder kontrollere at disse utkastene er i samsvar 
med nr. 2. Den nasjonale standarden godkjent av Kommisjonen 
skal oversendes de andre medlemsstatene til orientering. 
Medlemsstatenes nasjonale standarder skal inneholde en 
sammenligningstabell mellom den nasjonale standarden og 
NACE Rev. 2.

4. Dersom det er manglende samsvar mellom visse 
posisjoner i NACE Rev. 2 og den nasjonale næringsgruppering, 
kan Kommisjonen gi en medlemsstat tillatelse til å slå sammen 
posisjoner i NACE Rev. 2 innenfor en bestemt sektor.

For å oppnå en slik tillatelse må vedkommende medlemsstat 
legge fram alle de nødvendige opplysninger for Kommisjonen, 

slik at den kan ta stilling til anmodningen. Kommisjonen skal 
treffe sin beslutning innen en frist på tre måneder.

Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 skal imidlertid en slik 
tillatelse ikke gi vedkommende medlemsstat rett til å foreta 
en underinndeling av de sammenslåtte posisjonene på en måte 
som er forskjellig fra inndelingen i NACE Rev. 2.

5. Sammen med vedkommende medlemsstat skal 
Kommisjonen jevnlig gjennomgå tillatelsene gitt i henhold til 
nr. 4 for å fastslå om de fremdeles er berettiget.

Artikkel 5

Kommisjonens oppgaver

I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen sikre at 
NACE Rev. 2 formidles, vedlikeholdes og fremmes, særlig 
ved å

a) utarbeide, ajourføre og offentliggjøre forklaringer til 
NACE Rev. 2,

b) utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for gruppering av 
statistiske enheter i samsvar med NACE Rev. 2,

c) offentliggjøre sammenligningstabeller mellom NACE 
Rev. 1.1 og NACE Rev. 2 og mellom NACE Rev. 2 og 
NACE Rev. 1.1, og

d) arbeide for å forbedre samsvar med andre standarder for 
samfunnsstatistikk og økonomisk statistikk.

Artikkel 6

Gjennomføringstiltak

1.	 Følgende tiltak for gjennomføring av NACE Rev. 2 skal 
vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 7 nr. 2:

a) beslutninger som kreves for å behandle problemer som 
oppstår ved gjennomføringen av NACE Rev. 2, herunder 
inndeling av økonomisk virksomhet etter bestemte 
næringsgrupper, og

b) tekniske tiltak som sikrer en fullt ut samordnet overgang 
fra NACE Rev. 1.1 til NACE Rev. 2, særlig med hensyn 
til spørsmål knyttet til brudd i tidsserier, herunder 
dobbeltrapportering og tilbakeregning av tidsserier.

2. Tiltak knyttet til NACE Rev. 2 med sikte på endring 
eller utfylling av ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 
forordning skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 7 nr. 3, for å

a) ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, 
eller

b) avstemme NACE Rev. 2 med andre standarder for 
økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk.

3. Det skal legges vekt på prinsippet om at fordelene 
ved en ajourføring av NACE Rev. 2 må være større enn 
omkostningene, og på prinsippet om at tilleggskostnader og 
-byrder skal ligge innenfor en rimelig grense.
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Artikkel 7

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske 
program, nedsatt ved beslutning 89/382/EØF, Euratom.

2. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten 
fastsatt i 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. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 5a nr. 1-4 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/
EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene 
i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 8

Gjennomføring av NACE Rev. 2

1. Statistiske enheter nevnt i foretaksregistre etablert i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2186/93 skal inndeles i 
samsvar med NACE Rev. 2.

2. Statistikker som omhandler økonomisk virksomhet fra og 
med 1. januar 2008, skal i henhold til artikkel 4 utarbeides av 
medlemsstatene ved hjelp av NACE Rev. 2 eller en nasjonal 
standard som bygger på denne.

3. Som unntak fra nr. 2 skal konjunkturstatistikk i henhold til 
forordning (EF) nr. 1165/98 og arbeidskraftkostnadsindeksen i 
henhold til forordning (EF) nr. 450/2003 utarbeides ved hjelp 
av NACE Rev. 2 fra 1. januar 2009.

4. Bestemmelsen i nr. 2 får ikke anvendelse på utarbeidelsen 
av følgende statistikker:

a) nasjonalregnskapsstatistikk i henhold til forordning (EF) 
nr. 2223/96,

b) landbruksregnskaper i henhold til forordning (EF) 
nr. 138/2004 og

c) statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med 
tjenester og direkte investering i/fra utlandet i henhold til 
forordning (EF) nr. 184/2005.

AVSNITT II

ENDRINGER	AV	BERØRTE	RETTSAKTER

Artikkel 9

Endringer av forordning (EØF) nr. 3037/90

I forordning (EØF) nr. 3037/90 oppheves artikkel 3, 10 og 12.

Artikkel 10

Endringer av forordning (EØF) nr. 3924/91

I forordning (EØF) nr. 3924/91 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1.  Undersøkelsen nevnt i artikkel 1 skal omfatte 
virksomheten oppført i næringshovedområde B og C 
i standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»

Artikkel 11

Endringer av forordning (EF, Euratom) nr. 58/97

I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten og i vedleggene, unntatt i vedlegg 1 
avsnitt 10 «Rapporter og forundersøkelser», vedlegg 3 
avsnitt 5 «Første referanseår» og vedlegg 3 avsnitt 9 
«Rapporter og forundersøkelser»,	 der henvisningen til 
«NACE Rev. 1» beholdes.

2.  Artikkel 3 nr. 1 skal lyde:

«1.  Denne forordning skal dekke all markedsøkonomisk 
virksomhet under næringshovedområde B-N og P-S i 
standarden for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»

3.  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 12

Endring av forordning (EF) nr. 1165/98

I forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer:

1.  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde:

«1.  Denne forordning får anvendelse på all 
markedsøkonomisk virksomhet under næringshoved-
område B-N og P-S i standard for næringsgruppering 
innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 2).».

2.  I artikkel 17 skal ny bokstav k) og l) lyde:

«k)  det første basisåret som skal anvendes for tidsseriene 
i NACE Rev. 2,

l) for tidsserier før 2009, som skal oversendes i 
samsvar med NACE Rev. 2, detaljnivået, formen, 
den første referanseperioden og referanseperioden.»

3.  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.
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Artikkel 13

Endring av forordning (EF) nr. 1172/98

I forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes «NACE Rev. 1» og 
«NACE Rev. 1.1» med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten 
og i vedleggene.

Artikkel 14

Endring av forordning (EF) nr. 530/1999

I forordning (EF) nr. 530/1999 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  I artikkel 3

a) skal nr. 1 lyde:

«1.  Statistikkene skal omfatte all økonomisk 
virksomhet definert under næringshoved-
område B (Bergverksdrift og utvinning), C 
(Industri), D (Elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannsforsyning), E (Vannforsyning, 
avløps- og renovasjonsvirksomhet), F (Bygge- og 
anleggsvirksomhet), G (Varehandel, reparasjon 
av motorvogner), H (Transport og lagring), 
I (Overnattings- og serveringsvirksomhet), J 
(Informasjon og kommunikasjon), K (Finansierings- 
og forsikringsvirksomhet), L (Omsetning og drift av 
fast eiendom), M (Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting), N (Forretningsmessig tjenesteyting), 
P (Undervisning), Q (Helse- og sosialtjenester), 
R (Kulturell virksomhet, underholdning og 
fritidsaktiviteter) og S (Annen tjenesteyting) i 
standard for næringsgruppering innen De europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).»,

b) oppheves nr. 2.

Artikkel 15

Endring av forordning (EF) nr. 2150/2002

I forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» og «NACE Rev. 1.1» erstattes med 
«NACE Rev. 2» gjennom hele teksten og i vedleggene.

2.  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002 endres i 
samsvar med vedlegg IV til denne forordning.

Artikkel 16

Endring av forordning (EF) nr. 450/2003

I forordning (EF) nr. 450/2003 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

	 Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på all virksomhet 
definert under næringshovedområde B-S i NACE Rev. 2.

2. Spørsmålet om forordningens virkeområde 
skal omfatte økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde O-S i NACE Rev. 2, skal avgjøres 
i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 12 
nr. 2, idet det tas hensyn til forundersøkelsene nevnt i 
artikkel 10.».

3.  Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Hyppighet	og	data	fra	tidligere	perioder

1. Dataene for arbeidskraftkostnadsindeksen skal første 
gang utarbeides i samsvar med NACE Rev. 2 for første 
kvartal 2009 og deretter for hvert kvartal (som slutter 
31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år).

2. Dataene fra tidligere perioder som dekker perioden 
fra første kvartal 2000 til fjerde kvartal 2008, skal stilles 
til rådighet av medlemsstatene. Data fra tidligere perioder 
skal framskaffes for hvert av næringshovedområdene B-N 
i NACE Rev. 2 og for arbeidskraftkostnadspostene nevnt i 
artikkel 4 nr. 1.»

4.  Artikkel 6 nr. 3 skal lyde:

«3.  Dataene fra tidligere perioder nevnt i artikkel 5 skal 
oversendes til Kommisjonen (Eurostat) samtidig med 
arbeidskraftkostnadsindeksen for første kvartal 2009.».

5.  I artikkel 11 skal bokstav c) lyde:

«c)   spørsmålet om å ta med næringshovedområde O-S 
i NACE Rev. 2 (artikkel 3),».

Artikkel 17

Endring av forordning (EF) nr. 48/2004

I forordning (EF) nr. 48/2004 skal artikkel 3 første ledd lyde:

«Denne forordning skal omfatte data om stålindustrien, 
som defineres som næringshovedgruppe 24.1 i standard for 
næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE 
Rev. 2).»

Artikkel 18

Endring av forordning (EF) nr. 808/2004

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 endres i samsvar 
med vedlegg V til denne forordning.
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Artikkel 19

Endring av forordning (EF) nr. 1552/2005

I forordning (EF) nr. 1552/2005 gjøres følgende endringer:

1. «NACE Rev. 1.1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom 
hele teksten.

2.  Artikkel 2 nr. 2 oppheves.

3.  Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Statistikkenes	virkeområde

Statistikkene over yrkesrettet opplæring i foretak skal 
dekke minst all økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde B-N og R-S i NACE Rev. 2.».

AVSNITT III

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20

Overgangsbestemmelser

I henhold til kravene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
skal medlemsstatene oversende til Kommisjonen (Eurostat) 

statistikk over foretaksstrukturer for kalenderåret 2008 i 
samsvar med både NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2.

For hvert av vedleggene til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 
skal listen over kjennetegn samt de påkrevde fordelinger som 
skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 1.1, fastsettes i 
samsvar med framgangsmåten i artikkel 13 i nevnte forordning.

Artikkel 21

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2008.

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

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA

 President Formann
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VEDLEGG I

NACE	REV.	2

 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A — JORDBRUK, SKOGBRUK 
OG FISKE

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell
01.1 Dyrking av ettårige vekster

01.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 0111
01.12 Dyrking av ris 0112
01.13 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster 0113
01.14 Dyrking av sukkerrør 0114
01.15 Dyrking av tobakk 0115
01.16 Dyrking av fibervekster 0116
01.19 Dyrking av ettårige vekster ellers 0119

01.2 Dyrking av flerårige vekster
01.21 Dyrking av druer 0121
01.22 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 0122
01.23 Dyrking av sitrusfrukter 0123
01.24 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 0124
01.25 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt 

nøtter
0125

01.26 Dyrking av oljeholdige frukter 0126
01.27 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer 0127
01.28 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske 

vekster
0128

01.29 Dyrking av flerårige vekster ellers 0129
01.3 Planteformering

01.30 Planteformering 0130
01.4 Husdyrhold

01.41 Melkeproduksjon på storfe 0141*
01.42 Oppdrett av annet storfe 0141*
01.43 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien 0142
01.44 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 0143
01.45 Saue- og geitehold 0144
01.46 Svinehold 0145
01.47 Fjørfehold 0146
01.49 Husdyrhold ellers 0149

01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
01.50 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 0150

01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter 
innhøsting

01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 0161
01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0162
01.63 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 0163
01.64 Behandling av såfrø 0164

01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell
01.70 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 0170

02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk
02.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter

02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 0210
02.2 Avvirkning

02.20 Avvirkning 0220
02.3 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre

02.30 Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre 0230
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 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

02.4 Tjenester tilknyttet skogbruk
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk 0240

03 Fiske, fangst og akvakultur
03.1 Fiske og fangst

03.11 Hav- og kystfiske og fangst 0311
03.12 Ferskvannsfiske 0312

03.2 Akvakultur og klekkerier
03.21 Hav- og kystbasert akvakultur 0321
03.22 Ferskvannsbasert akvakultur 0322

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B — BERGVERKSDRIFT OG 
UTVINNING

05 Bryting av steinkull og brunkull
05.1 Bryting av steinkull

05.10 Bryting av steinkull 0510
05.2 Bryting av brunkull

05.20 Bryting av brunkull 0520
06 Utvinning av råolje og naturgass

06.1 Utvinning av råolje
06.10 Utvinning av råolje 0610

06.2 Utvinning av naturgass
06.20 Utvinning av naturgass 0620

07 Bryting av metallholdig malm
07.1 Bryting av jernmalm

07.10 Bryting av jernmalm 0710
07.2 Bryting av ikke-jernholdig malm

07.21 Bryting av uran- og thoriummalm 0721
07.29 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 0729

08 Bryting og bergverksdrift ellers
08.1 Bryting av stein, utvinning av sand og leire

08.11 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, 
kritt og skifer

0810*

08.12 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin 0810*
08.9 Annen bryting og utvinning

08.91 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 0891
08.92 Stikking av torv 0892
08.93 Utvinning av salt 0893
08.99 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 0899

09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning
09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 0910
09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift

09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 0990
NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C — INDUSTRI

10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler
10.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer

10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 1010*
10.12 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 1010*
10.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 1010*

10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 1020

10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker
10.31 Bearbeiding og konservering av poteter 1030*
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10.32 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 1030*

10.39 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 1030*

10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer

10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer 1040*

10.42 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer 1040*

10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem

10.51 Produksjon av meierivarer 1050*

10.52 Produksjon av iskrem 1050*

10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter

10.61 Produksjon av kornvarer 1061

10.62 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 1062

10.7 Produksjon av bakeri- og pastavarer

10.71 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 1071*

10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer 1071*

10.73 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende 
pastavarer

1074

10.8 Produksjon av andre næringsmidler

10.81 Produksjon av sukker 1072

10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 1073

10.83 Bearbeiding av te og kaffe 1079*

10.84 Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier 1079*

10.85 Produksjon av ferdigmat 1075

10.86 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 1079*

10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 1079*

10.9 Produksjon av fôrvarer

10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 1080*

10.92 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 1080*

11 Produksjon av drikkevarer

11.0 Produksjon av drikkevarer

11.01 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 1101

11.02 Produksjon av vin 1102*

11.03 Produksjon av sider og annen fruktvin 1102*

11.04 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 1102*

11.05 Produksjon av øl 1103*

11.06 Produksjon av malt 1103*

11.07 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på 
flaske

1104

12 Produksjon av tobakksvarer

12.0 Produksjon av tobakksvarer

12.00 Produksjon av tobakksvarer 1200

13 Produksjon av tekstiler

13.1 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer

13.10 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 1311

13.2 Veving av tekstiler

13.20 Veving av tekstiler 1312

13.3 Etterbehandling av tekstiler

13.30 Etterbehandling av tekstiler 1313

13.9 Produksjon av andre tekstiler

13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 1391

13.92 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 1392

13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 1393



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 38/208 15.7.2010

 MISSING TEXT * inngår i:

Næring Nærings-
hovedgruppe

Nærings-
gruppe

ISIC  
Rev. 4

13.94 Produksjon av tauverk og nett 1394
13.95 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 1399*
13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk 1399*
13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 1399*

14 Produksjon av klær
14.1 Produksjon av klær, unntatt pelsvarer

14.11 Produksjon av klær av lær 1410*
14.12 Produksjon av arbeidstøy 1410*
14.13 Produksjon av annet yttertøy 1410*
14.14 Produksjon av undertøy og innertøy 1410*
14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 1410*

14.2 Produksjon av pelsvarer
14.20 Produksjon av pelsvarer 1420

14.3 Produksjon av klær av trikotasje
14.31 Produksjon av strømpevarer 1430*
14.39 Produksjon av andre klær av trikotasje 1430*

15 Produksjon av lær og lærvarer
15.1 Beredning av lær, produksjon av reiseeffekter og 

salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn
15.11 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn 1511
15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 1512

15.2 Produksjon av skotøy
15.20 Produksjon av skotøy 1520

16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og 
flettematerialer, unntatt møbler

16.1 Saging, høvling og impregnering av tre
16.10 Saging, høvling og impregnering av tre 1610

16.2 Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer
16.21 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av 

tre
1621

16.22 Produksjon av sammensatte parkettstaver 1622*
16.23 Produksjon av andre bygningsartikler 1622*
16.24 Produksjon av treemballasje 1623
16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og 

flettematerialer
1629

17 Produksjon av papir og papirvarer
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp

17.11 Produksjon av papirmasse 1701*
17.12 Produksjon av papir og papp 1701*

17.2 Produksjon av varer av papir og papp
17.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 1702
17.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 1709*
17.23 Produksjon av kontorartikler av papir 1709*
17.24 Produksjon av tapeter 1709*
17.29 Produksjon av varer av papir og papp ellers 1709*

18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak
18.1 Trykking og tjenester tilknyttet trykking

18.11 Trykking av aviser 1811*
18.12 Trykking ellers 1811*
18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering 1812*
18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester 1812*

18.2 Reproduksjon av innspilte opptak
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18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 1820

19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter

19.1 Produksjon av kullprodukter
19.10 Produksjon av kullprodukter 1910

19.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 1920

20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
20.1 Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, 

basisplast og syntetisk gummi
20.11 Produksjon av industrigasser 2011*
20.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 2011*
20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 2011*
20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 2011*
20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 2012
20.16 Produksjon av basisplast 2013*
20.17 Produksjon av syntetisk gummi 2013*

20.2 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

20.20 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

2021

20.3 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler
20.30 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 2022

20.4 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, 
parfyme og toalettartikler

20.41 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 2023*
20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler 2023*

20.5 Produksjon av andre kjemiske produkter
20.51 Produksjon av eksplosiver 2029*
20.52 Produksjon av lim 2029*
20.53 Produksjon av eteriske oljer 2029*
20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted 2029*

20.6 Produksjon av kunstfibrer
20.60 Produksjon av kunstfibrer 2030

21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
21.1 Produksjon av farmasøytiske råvarer

21.10 Produksjon av farmasøytiske råvarer 2100*
21.2 Produksjon av farmasøytiske preparater

21.20 Produksjon av farmasøytiske preparater 2100*
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter

22.1 Produksjon av gummiprodukter
22.11 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og 

regummiering og vulkanisering av gummidekk
2211

22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 2219
22.2 Produksjon av plastprodukter

22.21 Produksjon av halvfabrikater av plast 2220*
22.22 Produksjon av plastemballasje 2220*
22.23 Produksjon av byggevarer av plast 2220*
22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 2220*

23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 
23.1 Produksjon av glass og glassprodukter

23.11 Produksjon av planglass 2310*
23.12 Bearbeiding av planglass 2310*
23.13 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og 

krystall
2310*

23.14 Produksjon av glassfibrer 2310*
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23.19 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 2310*
23.2 Produksjon av ildfaste produkter

23.20 Produksjon av ildfaste produkter 2391
23.3 Produksjon av byggevarer av brent leire

23.31 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 2392*
23.32 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent 

leire
2392*

23.4 Produksjon av andre porselensprodukter og keramiske produkter
23.41 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 

dekorasjonsgjenstander
2393*

23.42 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 2393*
23.43 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk 

materiale
2393*

23.44 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 2393*
23.49 Produksjon av andre keramiske produkter 2393*

23.5 Produksjon av sement, kalk og gips
23.51 Produksjon av sement 2394*
23.52 Produksjon av kalk og gips 2394*

23.6 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter
23.61 Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 2395*
23.62 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet 2395*
23.63 Produksjon av ferdigblandet betong 2395*
23.64 Produksjon av mørtel 2395*
23.65 Produksjon av fibersement 2395*
23.69 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers 2395*

23.7 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein
23.70 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 2396

23.9 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 
annet sted

23.91 Produksjon av slipestoffer 2399*
23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 

annet sted
2399*

24 Produksjon av metaller
24.1 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer

24.10 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 2410*
24.2 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål

24.20 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 2410*
24.3 Annen bearbeiding av jern og stål

24.31 Kaldtrekking av stenger og profiler 2410*
24.32 Kaldvalsing av bånd 2410*
24.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler 2410*
24.34 Kaldtrekking av tråd 2410*

24.4 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
24.41 Produksjon av edelmetaller 2420*
24.42 Produksjon av aluminium 2420*
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn 2420*
24.44 Produksjon av kobber 2420*
24.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 2420*
24.46 Produksjon av kjernebrensel 2420*

24.5 Støping av metaller
24.51 Støping av jern 2431*
24.52 Støping av stål 2431*
24.53 Støping av lettmetaller 2432*
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24.54 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 2432*

25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

25.1 Produksjon av metallkonstruksjoner

25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 2511*

25.12 Produksjon av dører og vinduer av metall 2511*

25.2 Produksjon av tanker, cisterner og andre beholdere av metall

25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 2512*

25.29 Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall 2512*

25.3 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg

25.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 2513

25.4 Produksjon av våpen og ammunisjon

25.40 Produksjon av våpen og ammunisjon 2520

25.5 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi

25.50 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 2591

25.6 Overflatebehandling og bearbeiding av metaller

25.61 Overflatebehandling av metaller 2592*

25.62 Bearbeiding av metaller 2592*

25.7 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, 
håndverktøy og andre jernvarer

25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper 2593*

25.72 Produksjon av låser og beslag 2593*

25.73 Produksjon av håndverktøy 2593*

25.9 Produksjon av andre metallvarer

25.91 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 2599*

25.92 Produksjon av emballasje av lettmetall 2599*

25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 2599*

25.94 Produksjon av bolter og skruer 2599*

25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 2599*

26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske 
produkter

26.1 Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort

26.11 Produksjon av elektroniske komponenter 2610*

26.12 Produksjon av kretskort 2610*

26.2 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

26.20 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 2620

26.3 Produksjon av kommunikasjonsutstyr

26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 2630

26.4 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk

26.40 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 2640

26.5 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og 
klokker og ur

26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 2651

26.52 Produksjon av klokker og ur 2652

26.6 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr

26.60 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr

2660

26.7 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr
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26.70 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 2670
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske medier

26.80 Produksjon av magnetiske og optiske medier 2680
27 Produksjon av elektrisk utstyr

27.1 Produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og 
elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

27.11 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 2710*
27.12 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 2710*

27.2 Produksjon av batterier og akkumulatorer
27.20 Produksjon av batterier og akkumulatorer 2720

27.3 Produksjon av ledninger og ledningsmateriell
27.31 Produksjon av optiske fiberkabler 2731
27.32 Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og 

kabler
2732

27.33 Produksjon av ledningsmateriell 2733
27.4 Produksjon av belysningsutstyr

27.40 Produksjon av belysningsutstyr 2740
27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner og -apparater

27.51 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 2750*
27.52 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og 

-apparater
2750*

27.9 Produksjon av annet elektrisk utstyr
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 2790

28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt 
annet sted

28.1 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til 

luftfartøyer og motorvogner
2811

28.12 Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 2812
28.13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 2813*
28.14 Produksjon av kraner og ventiler ellers 2813*
28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre 

innretninger for kraftoverføring
2814

28.2 Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk
28.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere 2815
28.22 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr 2816
28.23 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner 

og tilleggsutstyr)
2817

28.24 Produksjon av motordrevet håndverktøy 2818
28.25 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 

husholdningsbruk
2819*

28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt 
annet sted

2819*

28.3 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner
28.30 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 2821

28.4 Produksjon av maskiner til metallbearbeiding og annet 
maskinverktøy

28.41 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding 2822*
28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 2822*

28.9 Produksjon av andre spesialmaskiner
28.91 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 2823
28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og 

anleggsvirksomhet
2824

28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

2825

28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

2826
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28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 2829*

28.96 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri 2829*

28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 2829*

29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

29.1 Produksjon av motorvogner

29.10 Produksjon av motorvogner 2910

29.2 Produksjon av karosserier og tilhengere

29.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 2920

29.3 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner

29.31 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner 2930*

29.32 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner 2930*

30 Produksjon av andre transportmidler

30.1 Bygging av skip og båter

30.11 Bygging av skip og flytende materiell 3011

30.12 Bygging av fritidsbåter 3012

30.2 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til 
jernbane og sporvei

30.20 Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til 
jernbane og sporvei

3020

30.3 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr

30.30 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr 3030

30.4 Produksjon av militære stridskjøretøyer

30.40 Produksjon av militære stridskjøretøyer 3040

30.9 Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted

30.91 Produksjon av motorsykler 3091

30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 3092

30.99 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted 3099

31 Produksjon av møbler

31.0 Produksjon av møbler

31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 3100*

31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler 3100*

31.03 Produksjon av madrasser 3100*

31.09 Produksjon av møbler ellers 3100*

32 Annen industriproduksjon

32.1 Produksjon av gull- og sølvvarer, bijouteri og lignende artikler

32.11 Preging av mynter og medaljer 3211*

32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler 3211*

32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 3212

32.2 Produksjon av musikkinstrumenter

32.20 Produksjon av musikkinstrumenter 3220

32.3 Produksjon av sportsartikler

32.30 Produksjon av sportsartikler 3230

32.4 Produksjon av spill og leker

32.40 Produksjon av spill og leker 3240

32.5 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 3250

32.9 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted
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32.91 Produksjon av koster og børster 3290*

32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 3290*
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

33.1 Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr
33.11 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 3311
33.12 Reparasjon av maskiner 3312
33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 3313
33.14 Reparasjon av elektrisk utstyr 3314
33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 3315*
33.16 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer 3315*
33.17 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler 3315*
33.19 Reparasjon av annet utstyr 3319

33.2 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr
33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 3320

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE D — ELEKTRISITETS-, GASS-
, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING

35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet

35.11 Produksjon av elektrisitet 3510*
35.12 Overføring av elektrisitet 3510*
35.13 Distribusjon av elektrisitet 3510*
35.14 Handel med elektrisitet 3510*

35.2 Produksjon av gass, og distribusjon av gass gjennom 
ledningsnett

35.21 Produksjon av gass 3520*
35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 3520*
35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett 3520*

35.3 Damp- og varmtvannsforsyning
35.30 Damp- og varmtvannsforsyning 3530

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE E — VANNFORSYNING, 
AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
36.0 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann

36.00 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3600
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann

37.0 Oppsamling og behandling av avløpsvann
37.00 Oppsamling og behandling av avløpsvann 3700

38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
38.1 Innsamling av avfall

38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall 3811
38.12 Innsamling av farlig avfall 3812

38.2 Behandling og disponering av avfall
38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 3821
38.22 Behandling og disponering av farlig avfall 3822

38.3 Materialgjenvinning
38.31 Demontering av vrakede gjenstander 3830*
38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning 3830*

39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet
39.0 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

39.00 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3900
NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F — BYGGE- OG 
ANLEGGSVIRKSOMHET

41 Oppføring av bygninger
41.1 Utvikling av byggeprosjekter

41.10 Utvikling av byggeprosjekter 4100*
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41.2 Oppføring av bygninger
41.20 Oppføring av bygninger 4100*

42 Anleggsvirksomhet
42.1 Bygging av veier og jernbaner

42.11 Bygging av veier og motorveier 4210*
42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 4210*
42.13 Bygging av broer og tunneler 4210*

42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og 
telekommunikasjon

42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg 4220*
42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 4220*

42.9 Bygging av andre anlegg
42.91 Bygging av havne- og damanlegg 4290*
42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 4290*

43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
43.1 Riving og grunnarbeid

43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 4311
43.12 Grunnarbeid 4312*
43.13 Prøveboring 4312*

43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet 
installasjonsarbeid

43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 4321
43.22 VVS-arbeid 4322
43.29 Annet installasjonsarbeid 4329

43.3 Ferdiggjøring av bygninger
43.31 Stukkatørarbeid og pussing 4330*
43.32 Snekkerarbeid 4330*
43.33 Gulvlegging og tapetsering 4330*
43.34 Maler- og glassarbeid 4330*
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger 4330*

43.9 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
43.91 Takarbeid 4390*
43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 4390*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G — VAREHANDEL, 
REPARASJON AV MOTORVOGNER

45 Handel med og reparasjon av motorvogner
45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler

45.11 Handel med personbiler og lette motorvogner, unntatt 
motorsykler

4510*

45.19 Handel med andre motorvogner, unntatt motorsykler 4510*
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 4520
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

45.31 Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

4530*

45.32 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

4530*

45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og 
reparasjon av motorsykler

45.40 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og 
reparasjon av motorsykler

4540

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner
46.1 Agenturhandel

46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer 
og innsatsvarer

4610*

46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og 
industrikjemikalier

4610*

46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer 4610*
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46.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og 
luftfartøyer

4610*

46.15 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 4610*
46.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer 4610*
46.17 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 4610*
46.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 4610*
46.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg 4610*

46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr
46.21 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer 4620*
46.22 Engroshandel med blomster og planter 4620*
46.23 Engroshandel med levende dyr 4620*
46.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 4620*

46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 4630*
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 4630*
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 4630*
46.34 Engroshandel med drikkevarer 4630*
46.35 Engroshandel med tobakksvarer 4630*
46.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 4630*
46.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 4630*
46.38 Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr 

og bløtdyr
4630*

46.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 4630*
46.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 4641*
46.42 Engroshandel med klær og skotøy 4641*
46.43 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 4649*
46.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og 

rengjøringsmidler
4649*

46.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 4649*
46.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 4649*
46.47 Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og 

belysningsutstyr
4649*

46.48 Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer 4649*
46.49 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 

ellers
4649*

46.5 Engroshandel med IKT-utstyr
46.51 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner 

samt programvare
4651

46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler

4652

46.6 Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr
46.61 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk 4653
46.62 Engroshandel med maskinverktøy 4659*
46.63 Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og 

gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet
4659*

46.64 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon 4659*
46.65 Engroshandel med kontormøbler 4659*
46.66 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 4659*
46.69 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers 4659*

46.7 Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
46.71 Engroshandel med drivstoff og brensel 4661
46.72 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 4662
46.73 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 4663*
46.74 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og 

oppvarmingsutstyr
4663*
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46.75 Engroshandel med kjemiske produkter 4669*
46.76 Engroshandel med innsatsvarer ellers 4669*
46.77 Engroshandel med avfall og skrap 4669*

46.9 Uspesifisert engroshandel

46.90 Uspesifisert engroshandel 4690

47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner

47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg

47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- 
og nytelsesmidler

4711

47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 4719

47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i 
spesialforretninger

47.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 4721*

47.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 4721*

47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 4721*

47.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer 4721*

47.25 Butikkhandel med drikkevarer 4722

47.26 Butikkhandel med tobakksvarer 4723

47.29 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers 4721*

47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

47.30 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 4730

47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger

47.41 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner 4741*

47.42 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 4741*

47.43 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 4742

47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger

47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 4751

47.52 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass 4752

47.53 Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner 4753

47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 4759*

47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre 
innredningsartikler

4759*

47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i 
spesialforretninger

47.61 Butikkhandel med bøker 4761*

47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer 4761*

47.63 Butikkhandel med innspillinger av musikk og video 4762

47.64 Butikkhandel med sportsutstyr 4763

47.65 Butikkhandel med spill og leker 4764

47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger

47.71 Butikkhandel med klær 4771*

47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 4771*

47.73 Butikkhandel med apotekvarer 4772*

47.74 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 4772*

47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 4772*

47.76 Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til 
kjæledyr

4773*

47.77 Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer 4773*

47.78 Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger 4773*
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47.79 Butikkhandel med brukte varer 4774

47.8 Torghandel

47.81 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 4781
47.82 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer 4782
47.89 Torghandel med andre varer 4789

47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted
47.91 Postordrehandel og handel via Internett 4791
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 4799

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H — TRANSPORT OG 
LAGRING

49 Landtransport og rørtransport
49.1 Passasjertransport med jernbane

49.10 Passasjertransport med jernbane 4911
49.2 Godstransport med jernbane

49.20 Godstransport med jernbane 4912
49.3 Annen landtransport med passasjerer

49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder 4921
49.32 Drosjebiltransport 4922*
49.39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted 4922*

49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport
49.41 Godstransport på vei 4923*
49.42 Flyttetransport 4923*

49.5 Rørtransport
49.50 Rørtransport 4930

50 Sjøfart
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer

50.10 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 5011
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods

50.20 Sjøfart og kysttrafikk med gods 5012
50.3 Passasjertransport på elver og innsjøer

50.30 Passasjertransport på elver og innsjøer 5021
50.4 Godstransport på elver og innsjøer

50.40 Godstransport på elver og innsjøer 5022
51 Lufttransport

51.1 Lufttransport med passasjerer
51.10 Lufttransport med passasjerer 5110

51.2 Lufttransport med gods samt romfart
51.21 Lufttransport med gods 5120*
51.22 Romfart 5120*

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
52.1 Lagring

52.10 Lagring 5210
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport

52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 5221
52.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 5222
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 5223
52.24 Lasting og lossing 5224
52.29 Andre tjenester tilknyttet transport 5229

53 Post- og distribusjonsvirksomhet
53.1 Landsdekkende posttjenester

53.10 Landsdekkende posttjenester 5310
53.2 Andre post- og budtjenester

53.20 Andre post- og budtjenester 5320
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NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I — OVERNATTINGS- OG 
SERVERINGSVIRKSOMHET

55 Overnattingsvirksomhet
55.1 Hotellvirksomhet

55.10 Hotellvirksomhet 5510*
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter

55.20 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 5510*
55.3 Drift av campingplasser og turisthytter

55.30 Drift av campingplasser og turisthytter 5520
55.9 Annen overnatting

55.90 Annen overnatting 5590
56 Serveringsvirksomhet

56.1 Restaurantvirksomhet
56.10 Restaurantvirksomhet 5610

56.2 Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig 
virksomhet

56.21 Cateringvirksomhet 5621
56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 5629

56.3 Drift av barer
56.30 Drift av barer 5630

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J — INFORMASJON OG 
KOMMUNIKASJON

58 Forlagsvirksomhet
58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet

58.11 Utgivelse av bøker 5811
58.12 Utgivelse av kataloger og adresselister 5812
58.13 Utgivelse av aviser 5813*
58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter 5813*
58.19 Forlagsvirksomhet ellers 5819

58.2 Utgivelse av programvare
58.21 Utgivelse av programvare for dataspill 5820*
58.29 Utgivelse av annen programvare 5820*

59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak

59.1 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer
59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 5911
59.12 Etterarbeid tilknyttet produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer
5912

59.13 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer 5913
59.14 Filmframvisning 5914

59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak
59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 5920

60 Radio- og fjernsynskringkasting
60.1 Radiokringkasting

60.10 Radiokringkasting 6010
60.2 Fjernsynskringkasting

60.20 Fjernsynskringkasting 6020
61 Telekommunikasjon

61.1 Kabelbasert telekommunikasjon
61.10 Kabelbasert telekommunikasjon 6110

61.2 Trådløs telekommunikasjon
61.20 Trådløs telekommunikasjon 6120

61.3 Satellittbasert telekommunikasjon
61.30 Satellittbasert telekommunikasjon 6130

61.9 Telekommunikasjon ellers
61.90 Telekommunikasjon ellers 6190

62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi
62.0 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

62.01 Programmeringstjenester 6201
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62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi 6202*
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 6202*
62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 6209

63 Informasjonstjenester
63.1 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av 

web-portaler
63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester 6311
63.12 Drift av web-portaler 6312

63.9 Andre informasjonstjenester
63.91 Nyhetsbyråer 6391
63.99 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted 6399

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K — FINANSIERINGS- OG 
FORSIKRINGSVIRKSOMHET

64 Finansieringsvirksomhet
64.1 Bankvirksomhet

64.11 Sentralbankvirksomhet 6411
64.19 Bankvirksomhet ellers 6419

64.2 Holdingselskaper
64.20 Holdingselskaper 6420

64.3 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.
64.30 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. 6430

64.9 Annen finansieringsvirksomhet
64.91 Finansiell leasing 6491
64.92 Annen kredittgiving 6492
64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 6499

65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt 
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

65.1 Forsikring
65.11 Livsforsikring 6511
65.12 Skadeforsikring 6512

65.2 Gjenforsikring
65.20 Gjenforsikring 6520

65.3 Pensjonskasser
65.30 Pensjonskasser 6530

66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet
66.1 Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet

66.11 Administrasjon av finansmarkeder 6611
66.12 Verdipapirmegling 6612
66.19 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet 6619

66.2 Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
66.21 Risiko- og skadevurdering 6621
66.22 Forsikringsformidling 6622
66.29 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og 

pensjonskasser
6629

66.3 Fondsforvaltningsvirksomhet
66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 6630

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L — OMSETNING OG DRIFT 
AV FAST EIENDOM

68 Omsetning og drift av fast eiendom
68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom

68.10 Kjøp og salg av egen fast eiendom 6810*
68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom

68.20 Utleie av egen eller leid fast eiendom 6810*
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68.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag
68.31 Eiendomsmegling 6820*
68.32 Eiendomsforvaltning 6820*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M — FAGLIG, 
VITENSKAPELIG OG TEKNISK TJENESTEYTING

69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting
69.1 Juridisk tjenesteyting

69.10 Juridisk tjenesteyting 6910
69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgiving

69.20 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 6920
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning

70.1 Hovedkontortjenester
70.10 Hovedkontortjenester 7010

70.2 Administrativ rådgivning
70.21 PR og kommunikasjonstjenester 7020*
70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning 7020*

71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk 
prøving og analyse

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet
71.11 Arkitektvirksomhet 7110*
71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 7110*

71.2 Teknisk prøving og analyse
71.20 Teknisk prøving og analyse 7120

72 Forskning og utviklingsarbeid
72.1 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 7210*
72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap 

og teknikk
7210*

72.2 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

72.20 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

7220

73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser
73.1 Annonse- og reklamevirksomhet

73.11 Reklamebyråer 7310*
73.12 Medieformidlingstjenester 7310*

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser
73.20 Markeds- og opinionsundersøkelser 7320

74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet
74.1 Spesialisert designvirksomhet

74.10 Spesialisert designvirksomhet 7410
74.2 Fotografvirksomhet

74.20 Fotografvirksomhet 7420
74.3 Oversettelses- og tolkevirksomhet

74.30 Oversettelses- og tolkevirksomhet 7490*
74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet

74.90 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 7490*
75 Veterinærtjenester

75.0 Veterinærtjenester
75.00 Veterinærtjenester 7500

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N — FORRETNINGSMESSIG 
TJENESTEYTING

77 Utleie- og leasingvirksomhet
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77.1 Utleie og leasing av motorvogner
77.11 Utleie og leasing av personbiler og andre lette motorvogner 7710*
77.12 Utleie og leasing av lastebiler 7710*

77.2 Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 7721
77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 7722
77.29 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk
7729

77.3 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell
77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr 7730*
77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr 7730*
77.33 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 7730*
77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 7730*
77.35 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 7730*
77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell 

ikke nevnt annet sted
7730*

77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

77.40 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

7740

78 Arbeidskrafttjenester
78.1 Rekruttering og formidling av arbeidskraft

78.10 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 7810
78.2 Utleie av arbeidskraft

78.20 Utleie av arbeidskraft 7820
78.3 Andre personaladministrative tjenester

78.30 Andre personaladministrative tjenester 7830
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester

79.1 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet
79.11 Reisebyråvirksomhet 7911
79.12 Reisearrangørvirksomhet 7912

79.9 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
79.90 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 7990

80 Vakttjeneste og etterforskning
80.1 Private vakttjenester

80.10 Private vakttjenester 8010
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester

80.20 Tjenester tilknyttet vakttjenester 8020
80.3 Etterforskning

80.30 Etterforskning 8030
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift

81.1 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift
81.10 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 8110

81.2 Rengjøringsvirksomhet
81.21 Rengjøring av bygninger 8121
81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring 8129*
81.29 Annen rengjøringsvirksomhet 8129*

81.3 Beplantning av hager og parkanlegg
81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 8130

82 Annen forretningsmessig tjenesteyting
82.1 Kontortjenester

82.11 Kombinerte kontortjenester 8211
82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte 

kontortjenester
8219
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82.2 Telefonvakttjenester og telefonsalg
82.20 Telefonvakttjenester og telefonsalg 8220

82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
82.30 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 8230

82.9 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 8291
82.92 Pakkevirksomhet 8292
82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 8299

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE O — OFFENTLIG 
ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger 
underlagt offentlig forvaltning

84.1 Offentlig administrasjon og forvaltning
84.11 Generell offentlig administrasjon 8411
84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, 

undervisning, kirke, kultur og miljøvern
8412

84.13 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked

8413

84.2 Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker
84.21 Utenrikssaker 8421
84.22 Forsvar 8422
84.23 Retts- og fengselsvesen 8423*
84.24 Politi- og påtalemyndighet 8423*
84.25 Brannvern 8423*

84.3 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 8430

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE P — UNDERVISNING
85 Undervisning

85.1 Førskoleundervisning
85.10 Førskoleundervisning 8510*

85.2 Grunnskoleundervisning
85.20 Grunnskoleundervisning 8510*

85.3 Undervisning på videregående skoles nivå
85.31 Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger 8521
85.32 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige 

studieretninger
8522

85.4 Undervisning i høyere utdanning
85.41 Undervisning ved fagskoler 8530*
85.42 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 8530*

85.5 Annen undervisning
85.51 Undervisning innen idrett og rekreasjon 8541
85.52 Undervisning innen kultur 8542
85.53 Trafikkskoleundervisning 8549*
85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 8549*

85.6 Tjenester tilknyttet undervisning
85.60 Tjenester tilknyttet undervisning 8550

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE Q — HELSE- OG 
SOSIALTJENESTER

86 Helsetjenester
86.1 Sykehustjenester

86.10 Sykehustjenester 8610
86.2 Lege- og tannlegetjenester

86.21 Legetjeneste 8620*
86.22 Spesialisert legetjeneste 8620*
86.23 Tannhelsetjenester 8620*

86.9 Andre helsetjenester
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86.90 Andre helsetjenester 8690
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

	 87.1 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon
87.10 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 8710

87.2 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg

87.20 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg

8720

87.3 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og 
funksjonshemmede

87.30 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og 
funksjonshemmede

8730

87.9 Andre omsorgsinstitusjoner
87.90 Andre omsorgsinstitusjoner 8790

88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud
88.1 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede

88.10 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 8810
88.9 Andre sosialtjenester uten botilbud

88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom 8890*
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 8890*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE R — KULTURELL 
VIRKSOMHET, UNDERHOLDNING OG 
FRITIDSAKTIVITETER

90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning
90.0 Kunstnerisk virksomhet og underholdning

90.01 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet 9000*
90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 9000*
90.03 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 9000*
90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 9000*

91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet
91.0 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet

91.01 Drift av biblioteker og arkiver 9101
91.02 Drift av museer 9102*
91.03 Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter 9102*
91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 9103

92 Lotteri og totalisatorspill
92.0 Lotteri og totalisatorspill

92.00 Lotteri og totalisatorspill 9200
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av 

fornøyelsesetablissementer
93.1 Sportsaktiviteter

93.11 Drift av idrettsanlegg 9311*
93.12 Idrettslag og -klubber 9312
93.13 Treningssentre 9311*
93.19 Andre sportsaktiviteter 9319

93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer
93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker 9321
93.29 Andre fritidsaktiviteter 9329

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S — ANNEN TJENESTEYTING
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner

94.1 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og 
yrkessammenslutninger

94.11 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 9411
94.12 Yrkessammenslutninger 9412

94.2 Arbeidstakerorganisasjoner
94.20 Arbeidstakerorganisasjoner 9420

94.9 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner
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94.91 Religiøse organisasjoner 9491
94.92 Partipolitiske organisasjoner 9492
94.99 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted 9499

95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk

95.1 Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 9511
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 9512

95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 9521
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper 9522
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 9523
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning 9524
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 9529*
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig 

bruk
9529*

96 Annen personlig tjenesteyting
96.0 Annen personlig tjenesteyting

96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 9601
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 9602
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og 

krematorier
9603

96.04 Virksomhet tilknyttet kroppspleie og fysisk velvære 9609*
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 9609*

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE T — LØNNET ARBEID 
I PRIVATE HUSHOLDNINGER, OG PRIVATE 
HUSHOLDNINGERS PRODUKSJON AV DIVERSE VARER 
OG TJENESTER TIL EGET BRUK

97 Lønnet arbeid i private husholdninger
97.0 Lønnet arbeid i private husholdninger

97.00 Lønnet arbeid i private husholdninger 9700
98 Private husholdningers produksjon av diverse varer og tjenester 

til eget bruk
98.1 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget bruk

98.10 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget bruk 9810
98.2 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget 

bruk
98.20 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget 

bruk
9820

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE U — INTERNASJONALE 
ORGANISASJONER OG ORGANER

99 Internasjonale organisasjoner og organer
99.0 Internasjonale organisasjoner og organer

99.00 Internasjonale organisasjoner og organer 9900
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VEDLEGG II

I vedlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg 1 (Fellesmodul for årlige strukturstatistikker) gjøres følgende endringer:

1.1.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

NACE Rev. 1 næringshovedområde J NACE Rev. 2 næringshovedområde K

NACE Rev. 1 gruppe 65.2 og næring 67 NACE Rev. 2 næringshovedgruppe 64.2, 64.3 og 
64.9 samt næring 66

Næringshovedområde C-G i NACE Rev. 1 Næringshovedområde B-G i NACE Rev. 2

NACE Rev. 1 næringsgruppe 65.11 NACE Rev. 2 næringsgruppe 64.11

Næring 65 og 66 i NACE Rev. 1 Næring 64 og 65 i NACE Rev. 2

Næringshovedområde H, I og K i NACE Rev. 1 Næringshovedområde H, I, J, L, M og N samt 
næring 95 i NACE Rev. 2

1.2.  Avsnitt 9 skal lyde:

«Avsnitt 9 – næringsgrupper

Næringsgruppene angitt nedenfor viser til NACE Rev. 2-standarden.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B, C, D, E og F

Bergverksdrift og utvinning, industri, elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, 
avløps- og renovasjonsvirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

Næringshovedområde G

Varehandel, reparasjon av motorvogner

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H

Transport og lagring

49.1+49.2 «Passasjertransport med jernbane» og «Godstransport med 
jernbane»

49.3 Annen landtransport med passasjerer

49.4 Godstransport på vei, herunder flyttetransport

49.5 Rørtransport

50.1+50.2 «Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer» og «Sjøfart og kysttrafikk 
med gods»

50.3+50.4 «Passasjertransport på elver og innsjøer» og «Godstransport på 
elver og innsjøer»
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51 Lufttransport

52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

53.1 Landsdekkende posttjenester

53.2 Andre post- og budtjenester

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I

Overnattings- og serveringsvirksomhet

55 Overnatting

56 Serveringsvirksomhet

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J

Informasjon og kommunikasjon

58 Forlagsvirksomhet

59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak

60 Radio- og fjernsynskringkasting

61 Telekommunikasjon

62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi

63 Informasjonstjenester

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

For å gjøre det mulig å utarbeide statistikker på fellesskapsplan skal medlemsstatene oversende nasjonale 
resultater oppdelt etter næringsgruppene i NACE Rev. 2.

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L

Omsetning og drift av fast eiendom

68 Omsetning og drift av fast eiendom

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

69+70 «Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting» og 
«Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning»

71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk 
prøving og analyse

72 Forskning og utviklingsarbeid

73.1 Annonse- og reklamevirksomhet

73.2

74

75

Markeds- og opinionsundersøkelser

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet

Veterinærtjenester
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NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N

Forretningsmessig tjenesteyting

77.1

77.2

Utleie og leasing av motorvogner

Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

77.3 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell

77.4 Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt 
opphavsrettsbeskyttede verker

78 Arbeidskrafttjenester

79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester

80 Vakttjeneste og etterforskning

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift

82 Annen forretningsmessig tjenesteyting

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S

Annen tjenesteyting

95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr

95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr

95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper

95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer

95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning

95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer

95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk»

2. I vedlegg 2 (Detaljmodul for strukturstatistikk for industri) gjøres følgende endringer:

2.1.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næringshovedområde C i NACE Rev. 1 Næringshovedområde B i NACE Rev. 2

Næringshovedområde D i NACE Rev. 1 Næringshovedområde C i NACE Rev. 2

Næringshovedområde E i NACE Rev. 1 Næringshovedområde D og E i NACE Rev. 2

Næring 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 i NACE 
Rev. 1

Næring 13/14/15/17/18/22/25/26/31 i NACE Rev. 2

2.2.  Avsnitt 3 skal lyde:

«Avsnitt 3 - dekningsområde

Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet under næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2. 
Disse næringshovedområdene omfatter bergverk og utvinning (B), industri (C), elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannsforsyning (D) og vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (E). Foretaksstatistikkene gjelder 
populasjonen av samtlige foretak hvis hovedvirksomhet er klassifisert i næringshovedområde B, C, D eller E.».



15.7.2010 Nr. 38/229EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. I vedlegg 3 (Detaljmodul for strukturstatistikk for industri) gjøres følgende endringer:

3.1.  Avsnitt 3 nr. 1 skal lyde:

«1.  Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet under næringshovedområde G i NACE Rev. 2. 
Nevnte næringshovedområde omfatter virksomhet innenfor varehandel, reparasjon av motorvogner. 
Foretaksstatistikkene gjelder populasjonen av samtlige foretak hvis hovedvirksomhet er klassifisert i 
næringshovedområde G.».

3.2.  Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næring 50 i NACE Rev. 1 Næring 45 i NACE Rev. 2

Næring 51 i NACE Rev. 1 Næring 46 i NACE Rev. 2

Næring 52 i NACE Rev. 1 Næring 47 i NACE Rev. 2

 I avsnitt 5 «Første referanseår» og avsnitt 9 «Rapporter og forundersøkelser» opprettholdes henvisningene til 
næring 50, 51 og 52 i NACE Rev. 1.

4. I vedlegg 4 (Detaljmodul for strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 451 og 452 i NACE Rev. 1 Næring 41 og 42 og næringshovedgruppe 43.1 og 
43.9 i NACE Rev. 2

5. I vedlegg 5 (Detaljmodul for strukturstatistikk for forsikringstjenester) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Næring 66 unntatt for næringsgruppe 66.02 i NACE 
Rev. 1

Næring 65 unntatt for næringshovedgruppe 65.3 i 
NACE Rev. 2

6. I vedlegg 6 (Detaljmodul for strukturstatistikk for kredittinstitusjoner) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 65.12 og 65.22 i NACE Rev. 1 Gruppe 64.19 og 64.92 i NACE Rev. 2

7. I vedlegg 7 (Detaljmodul for strukturstatistikk for pensjonskasser) gjøres følgende endringer:

 Gjennom hele teksten gjøres følgende endringer:

Tidligere ordlyd Endret ordlyd

Gruppe 66.02 i NACE Rev. 1 Gruppe 65.3 i NACE Rev. 2
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VEDLEGG III

I vedlegg A, B, C og D til forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg A

1.1.  I vedlegg A skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

 Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næringshovedområde B-E i NACE 
Rev. 2, eller eventuelt på samtlige produkter som står oppført under næringshovedområde B-E i CPA. 
Opplysningene er ikke påkrevd for 37, 38.1, 38.2 og 39 i NACE Rev. 2. Listen over former for virksomhet 
kan endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.».

1.2.  I vedlegg A bokstav c) («Liste over variabler») skal nr. 6, 7 og 8 lyde:

«6.  Opplysningene om produksjon (Nr. 110) er ikke påkrevd for næring 36 og næringshovedgruppe 35.3 og 
38.3 i NACE Rev. 2.

7.  Opplysningene om omsetning (nr. 120, 121 og 122) er ikke påkrevd for næringshovedområde D og E i 
NACE Rev. 2.

8.  Opplysningene om ordretilgang (nr. 130, 131 og 132) er bare påkrevd for følgende næringer i NACE 
Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30. Listen over former for virksomhet kan endres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.»

1.3.  I vedlegg A bokstav c) («Liste over variabler») skal nr. 9 og 10 lyde:

«9.  Opplysningene om variabel nr. 210, 220 og 230 er ikke påkrevd for næringshovedgruppe 38.3 i NACE 
Rev. 2.

10.  Opplysningene om produsentpriser og importpriser (nr. 310, 311, 312 og 340) er ikke påkrevd for følgende 
næringshovedgrupper eller næringsgrupper i NACE eller CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 og 38.3. 
Listen over former for virksomhet kan endres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

11.  Variabelen for importpriser (nr. 340) beregnes på grunnlag av produkter i CPA. De importerende 
bransjeenhetene kan klassifiseres under virksomhet som ikke er oppført under næringshovedområde B-E i 
NACE Rev. 2.»

1.4.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Samtlige variabler bortsett fra variabelen for importpriser (nr. 340) skal oversendes for nivåene 
næringshovedområde (én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Variabelen 340 skal oversendes for 
nivåene næringshovedområde (én bokstav) og næring (to sifre) i CPA.

2. I tillegg skal indeksen for produksjon (nr. 110) og produsentpriser (nr. 310, 311 og 312) for 
næringshovedområde C i NACE Rev. 2 oversendes på tre- og firesifret nivå. Indeksene som oversendes 
på tre- og firesifret nivå, skal utgjøre minst 90 % av det totale bruttoproduktet i næringshovedområde C 
i NACE Rev. 2 for hver medlemsstat i et gitt basisår. Variablene trenger ikke å oversendes på dette 
detaljnivået av medlemsstater der det totale bruttoproduktet i næringshovedområde C i NACE Rev. 2 utgjør 
mindre enn 4 % av summen for Det europeiske fellesskap i et gitt basisår.»

1.5.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») nr. 3 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE Rev. 2»

1.6.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 4, 5, 6 og 7 lyde:

«4.  I tillegg skal samtlige variabler bortsett fra variablene for omsetning og ordretilgang (nr. 120, 121, 122, 
130, 131 og 132) oversendes for hele industrien, definert som næringshovedområde B-E i NACE Rev. 2, 
og industrihovedgruppene (MIGS), som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001(1).

5. Variablene for omsetning (nr. 120, 121 og 122) skal oversendes for hele industrien, definert som 
næringshovedområde B og C i NACE Rev. 2 og industrihovedgruppene, med unntak av industrihovedgruppen 
som omfatter energirelatert virksomhet.

(1) EFT L 86 av 27.3.2001, s. 11.
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6. Variablene for ordretilgang (nr. 130, 131 og 132) skal oversendes for den samlede industriproduksjonen 
(næringshovedområde C i NACE Rev. 2) og for et begrenset antall industrihovedgrupper, herunder NACE 
Rev. 2-næringene som er definert i bokstav c) («Liste over variabler») i dette vedlegg.

7.  Variabelen for importpriser (nr. 340) skal oversendes for samtlige industriprodukter (næringshovedområde 
C-E i CPA) og for industrihovedgrupper definert i samsvar med forordning (EF) nr. 586/2001 på grunnlag 
av produktgrupper i CPA. Variabelen trenger ikke å oversendes av medlemsstater som ikke har innført euro 
som sin valuta.»

1.7.  I vedlegg A bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 9 og 10 lyde:

«9.  Variablene for andre markeder enn hjemmemarkedet (nr. 122, 132 og 312) skal oversendes idet det 
skilles mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien definert som 
næringshovedområde B-E i NACE Rev. 2, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde 
(én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Opplysninger om NACE Rev. 2 D og E er ikke 
påkrevd for variabel nr. 122. Variabelen for importpriser (nr. 340) skal i tillegg oversendes idet det 
skilles mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien definert 
som næringshovedområde B-E i CPA, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde (én 
bokstav) og næring (to sifre) i CPA. Når det gjelder skillet mellom stater i og utenfor euroområdet, kan 
Kommisjonen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 fastsette vilkårene for anvendelse av en europeisk 
utvalgsundersøkelse i henhold til artikkel 4 nr. 2 bokstav d) første ledd. En europeisk utvalgsundersøkelse 
kan begrense virkeområdet for variabelen for importpriser til import av produkter fra stater utenfor 
euroområdet. Skillet mellom stater i og utenfor euroområdet for variabel nr. 122, 132, 312 og 340 trenger 
ikke å oversendes av medlemsstater som ikke har innført euro som sin valuta.

10.  Medlemsstater der bruttoproduktet i næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2 i et gitt basisår 
utgjør mindre enn 1 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap, trenger bare å oversende opplysninger 
for hele industrien, industrihovedgrupper og for næringshovedområdenivået i NACE eller CPA.»

1.8.  I vedlegg A bokstav g) («Frist for innsending av opplysningene») skal nr. 2 lyde:

«2.  Fristen kan forlenges med opptil 15 kalenderdager for opplysninger om nivåene næringshovedgruppe og 
næringsgruppe i NACE Rev. 2 eller næringshovedgruppe og næringsgruppe i CPA. For medlemsstater 
der bruttoproduktet for næringshovedområde B, C, D og E i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre 
enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap, kan fristen forlenges med opptil 15 kalenderdager 
for opplysninger om hele industrien, industrihovedgrupper og nivåene næringshovedområde og næring i 
NACE eller næringshovedområde og næring i CPA.»

1.9.  I vedlegg A bokstav i) («Første referanseperiode») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

2.  Vedlegg B

2.1.  I vedlegg B skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næringshovedområde F i NACE Rev. 2.»

2.2.  I vedlegg B bokstav e) («Referanseperiode») erstattes «NACE» med «NACE Rev. 2».

2.3.  I vedlegg B bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1 og 2 lyde:

«1.  Variabel 110, 210, 220 og 230 skal oversendes minst på næringshovedområdenivå i NACE Rev. 2.

2. Variablene for ordretilgang (nr. 130, 135 og 136) kreves bare for næringshovedgruppe 41.2 og næring 42 i 
NACE Rev. 2.».

2.4.  I vedlegg B bokstav f) («Detaljnivå») nr. 6 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE Rev. 2».

2.5.  I vedlegg B bokstav g) («Frister for innsending av opplysningene») nr. 2 erstattes «NACE Rev. 1» med «NACE 
Rev. 2».
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2.6.  I vedlegg B bokstav i) («Første referanseår») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

3. Vedlegg C

3.1. I vedlegg C skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næring 47 i NACE Rev. 2.».

3.2.  I vedlegg C bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1, 2, 3, 4 og 5 lyde:

«1.  Variabelen for omsetning (nr. 120) og variablene for deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal 
oversendes på detaljnivå som fastsatt i nr. 2 og 3. Variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) skal oversendes 
på detaljnivå som fastsatt i nr. 4.

2. Detaljnivå for næringsgrupper og næringshovedgrupper i NACE Rev. 2:

næringsgruppe 47.11,

næringsgruppe 47.19,

næringshovedgruppe 47.2,

næringshovedgruppe 47.3,

summen av næringsgruppe 47.73, 47.74 og 47.75,

summen av næringsgruppe 47.51, 47.71 og 47.72,

summen av næringsgruppe 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 og 47.63,

summen av næringsgruppe (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 og 47.78),

næringsgruppe 47.91.

3. Aggregert nivå for næringsgrupper og næringshovedgrupper i NACE Rev. 2:

summen av næringsgruppe 47.11 og næringshovedgruppe 47.72,

summen av næringsgruppe 47.19 og næringshovedgruppe 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 og 47.8 og 47.9,

næring 47

næring 47, unntatt næringshovedgruppe 47.3.

4. Næring 47

næring 47, unntatt næringshovedgruppe 47.3.

5. For medlemsstater der omsetningen i næring 47 i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 1 % 
av totalsummen for Det europeiske fellesskap, skal omsetningsvariabelen (nr. 120) og variablene for 
deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) oversendes bare på detaljnivå som fastsatt i nr. 3.»
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3.3.  I vedlegg C bokstav g) («Frist for innsending av opplysningene») skal nr. 1, 2 og 3 lyde:

«1.  Variablene for omsetning (nr. 120) og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal oversendes 
innen to måneder på detaljnivå som fastsatt i nr. 2 bokstav f) i dette vedlegg. Fristen kan forlenges med 
opptil 15 dager for medlemsstater der omsetningen i næring 52 i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre 
enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.

2. Variablene for omsetning (nr. 120) og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 330/123) skal oversendes 
innen en måned på detaljnivå som fastsatt i nr. 3 i bokstav f) i dette vedlegg. Medlemsstatene kan for 
variablene for omsetning og deflasjonsfaktor for salg/salgsvolum (nr. 120 og 330/123) velge å delta 
med bidrag i samsvar med fordelingen i en europeisk utvalgsundersøkelse som definert i artikkel 4 nr. 2 
bokstav d) første ledd. Vilkårene for fordelingen skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18.

3. Variabelen for antall sysselsatte skal oversendes innen to måneder etter utløpet av referanseperioden. 
Fristen kan forlenges med opptil 15 dager for medlemsstater der omsetningen i næring 52 i NACE Rev. 2 
i et gitt basisår utgjør mindre enn 3 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.»

3.4.  I vedlegg C bokstav i) («Første referanseår») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er 
januar 2009 for opplysninger på månedsbasis og første kvartal 2009 for opplysninger på kvartalsbasis.»

4.	 Vedlegg D

4.1.  I vedlegg D skal bokstav a) («Virkeområde») lyde:

«a)  Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på all virksomhet som er oppført under næring 45 og 46 og næringshovedområde 
H-N og P-S i NACE Rev. 2.»

4.2.  I vedlegg D bokstav c) («Liste over variabler») nr. 4 erstattes «NACE» med «NACE Rev. 2».

4.3.  I vedlegg D bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 1, 2, 3, 4 og 5 lyde:

«1.  Variabelen for omsetning (nr. 120) skal oversendes på grunnlag av følgende grupper i NACE Rev. 2:

46 på tresifret nivå,

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2 og 82,

summen av 45.1, 45.3 og 45.4,

summen av 55 og 56,

summen av 69 og 70.2.

2. Variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) skal oversendes i samsvar med følgende næringer og grupper i 
NACE Rev. 2:

næring 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 og 63,

summen av 69, 70.2, 71, 73 og 74,

summen av 55 og 56,

summen av 78, 79, 80, 81.2 og 82.

3. For næring 45 og 46 i NACE Rev. 2 skal variabelen for omsetning oversendes på tosifret nivå bare av 
medlemsstater der omsetningen for disse næringene i et gitt basisår utgjør mindre enn 4 % av totalsummen 
for Det europeiske fellesskap.

4. For næringshovedområde H og J i NACE Rev. 2 skal variabelen for antall sysselsatte (nr. 210) oversendes 
på næringshovedområdenivå bare av medlemsstater der bruttoproduktet for næringshovedområde H og J i 
NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 4 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.
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5. Variabelen for produsentpriser (nr. 310) skal oversendes på grunnlag av følgende virksomhetsformer, 
næringer og grupper i NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80 og 81.2,

summen av 50.1 og 50.2,

summen av 69.1, 69.2 og 70.2.

Næring 78 i NACE Rev. 2 omfatter den samlede prisen for rekruttering og formidling av arbeidskraft.»

4.4.  I vedlegg D bokstav f) («Detaljnivå») skal nr. 7 lyde:

«7.  For næring 63 i NACE Rev. 2 skal variabelen for produsentpriser (nr. 310) oversendes på tosifret nivå bare 
av medlemsstater der omsetningen for disse næringene i NACE Rev. 2 i et gitt basisår utgjør mindre enn 
4 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.»

4.5.  I vedlegg D bokstav h) («Forundersøkelser») skal nr. 3 lyde:

«3.  vurdering av gjennomførbarhet og relevans for innsamling av opplysninger om:

i) ledelse av holdingselskaper, næringshovedgruppe 64.2 og 70.1 i NACE Rev. 2,

ii) fast eiendom, næring 68 i NACE Rev. 2,

iii) forskning og utviklingsarbeid, næring 72 i NACE Rev. 2,

iv) utleie- og leasingvirksomhet, næring 77 i NACE Rev. 2,

v) næringshovedområde K, P, Q, R og S i NACE Rev. 2.»

4.6. I vedlegg D bokstav i) («Første referanseperiode») skal nytt ledd lyde:

 «Den første referanseperioden som samtlige variabler skal innsendes for i samsvar med NACE Rev. 2, er første 
kvartal 2009.».

4.7.  I vedlegg D skal bokstav j) («Overgangsperiode») lyde:

«j)  Overgangsperiode

 En overgangsperiode som opphører senest 11. august 2008, kan innrømmes for variabel nr. 310 etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 18. Ytterligere en overgangsperiode på ett år kan innrømmes for 
gjennomføring av variabel nr. 310 når det gjelder næring 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 og 81 i NACE Rev. 2, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18. I tillegg til disse overgangsperiodene kan det innrømmes 
ytterligere en overgangsperiode på ett år etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18, for medlemsstater 
der omsetningen innenfor NACE Rev. 2-virksomheten omhandlet i bokstav a) («Virkeområde»), i et gitt 
basisår utgjør mindre enn 1 % av totalsummen for Det europeiske fellesskap.».
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VEDLEGG IV

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende endringer:

1) Avsnitt 1 skal lyde:

«Dekningsområde

Det skal utarbeides statistikker for all virksomhet som er klassifisert under næringshovedområde A-U i NACE Rev. 2. 
Disse næringshovedområdene omfatter all økonomisk virksomhet.

Dette vedlegg omfatter også følgende:

a) avfall produsert av husholdninger,

b) avfall som oppstår ved gjenvinning og/eller disponering.»

2)  I avsnitt 8 skal nr. 1.1. lyde:

«1.1. følgende inndelinger i NACE Rev. 2:

Rubrikk NACE Rev. 2-kode Beskrivelse

1 Næring 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell

Næring 02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk

2 Næring 03 Fiske, fangst og akvakultur

3 Næringshoved-
område B

Bergverksdrift og utvinning

4 Næring 10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler

Næring 11 Produksjon av drikkevarer

Næring 12 Produksjon av tobakksvarer

5 Næring 13 Produksjon av tekstiler

Næring 14 Produksjon av klær

Næring 15 Produksjon av lær og lærvarer

6 Næring 16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, 
unntatt møbler

7 Næring 17 Produksjon av papir og papirvarer

Næring 18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak

8 Næring 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter

9 Næring 20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Næring 21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater

Næring 22 Produksjon av gummi- og plastprodukter

10 Næring 23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 

11 Næring 24 Produksjon av metaller

Næring 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

12 Næring 26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter

Næring 27 Produksjon av elektrisk utstyr

Næring 28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted

Næring 29 Produksjon av motorvogner og tilhengere

Næring 30 Produksjon av andre transportmidler

13 Næring 31 Produksjon av møbler

Næring 32 Annen industriproduksjon

Næring 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr

14 Næringshoved-
område D

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

15 Næring 36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
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Rubrikk NACE Rev. 2-kode Beskrivelse

Næring 37 Oppsamling og behandling av avløpsvann
Næring 39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet

16 Næring 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
17 Næringshoved-

område F
Bygge- og anleggsvirksomhet

18 Tjenesteyting:
Næringshoved-
område G, unntatt 
46.77

Varehandel, reparasjon av motorvogner

Næringshoved-
område H

Transport og lagring

Hovednærings-
område I

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Næringshoved-
område J

Informasjon og kommunikasjon

Næringshoved-
område K

Finansierings- og forsikringsvirksomhet

Næringshoved-
område L

Omsetning og drift av fast eiendom

Næringshoved-
område M

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Næringshoved-
område N

Forretningsmessig tjenesteyting

Næringshoved-
område O

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

Næringshoved-
område P

Undervisning

Næringshoved-
område Q

Helse- og sosialtjenester

Næringshoved-
område R

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Næringshoved-
område S

Annen tjenesteyting

Næringshoved-
område T

Lønnet arbeid i private husholdninger, og private husholdningers 
produksjon av diverse varer og tjenester til eget bruk

Næringshoved-
område U

Internasjonale organisasjoner og organer

19 Næringsgruppe 
46.77

Engroshandel med avfall og skrap
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VEDLEGG V

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 skal bokstav b) lyde:

«b) Dekningsområde

Denne modulen omfatter de av foretakenes former for virksomhet som omfattes av næringshovedområde 
C-N og næring 95 i standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap (NACE Rev. 2). 
Næringshovedområde K skal tas med dersom resultatene av forundersøkelsene tilsier det.

Statistikkene skal utarbeides for foretaksenheter.»

_____________________________________
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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. 1172/95 av 22. mai 
1995 om statistikk over Fellesskapets og medlemsstatenes 
varehandel med tredjestater(1), særleg artikkel 9, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Den versjonen av standarden som gjeld frå 1. juni 2005, er 
fastsett ved kommisjonsforordning (EF) nr. 750/2005 av 
18. mai 2005 om standarden for land- og territoriekodar 
i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og 
tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane(2).

2) Den alfabetiske kodinga av land og territorium bør 
byggje på den gjeldande ISO alfa-2-standarden i den 
grad det er samsvar mellom denne og krava i regelverket 
til Fellesskapet og statistikkrava til Fellesskapet. Ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2286/2003 av 18. 
desember 2003 om endring av kommisjonsforordning 
(EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennom-
føringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 
2913/92 om innføring av Fellesskapets tollkodeks(3) 
vart det fastsett ein overgangsperiode for tilpassinga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 354 av 14.12.2006, s. 19, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 20.

(1) TEF L 118 av 25.5.1995, s. 10. Forordninga sist endra ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1).

(2) TEU L 126 av 19.5.2005, s. 12.
(3) TEU L 343 av 31.12.2003, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 

nr. 215/2006 (TEU L 38 av 9.2.2006, s. 11).

av edb-baserte tollklareringssystem. Ettersom denne 
perioden no er gått ut, er det ikkje lenger naudsynt å 
nytte dei numeriske kodane parallelt med dei alfabetiske 
kodane.

3) Montenegro er vorten ein sjølvstendig stat.

4) Det bør difor utarbeidast ein ny versjon av denne 
standarden som tek omsyn til denne utviklinga og 
endringar i samband med visse kodar.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 
samsvar med fråsegna frå Utvalet for statistikk over 
varehandelen med tredjestatar —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Den versjonen av standarden for land- og territoriekodar i 
statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar 
og handelen mellom medlemsstatane som gjeld frå og med 
1. januar 2007, er førd opp i vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 1. januar 2007.

KOMMISJONSFORORDNING	(EF)	nr.	1833/2006

av	13.	desember	2006

om	standarden	for	land-	og	territoriekodar	i	statistikk	over	handelen	mellom	Fellesskapet	og	
tredjestatar	og	handelen	mellom	medlemsstatane(*)

	2010/EØS/38/25

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

Utferda i Brussel, 13. desember 2006.

 For Kommisjonen

 Joaquín ALMUNIA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

STANDARD	FOR	LAND-	OG	TERRITORIEKODAR	I	STATISTIKK	OVER	HANDELEN	MELLOM	
FELLESSKAPET	OG	TREDJESTATAR	OG	STATISTIKK	OVER	HANDELEN	MELLOM	

MEDLEMSSTATANE

(Versjon	som	gjeld	frå	og	med	1.	januar	2007)

Kode Tekst Forklaring

AD Andorra

AE Dei sameinte arabiske emirata Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah, Ras al-Khaimah og 
Umm al-Qaiwain

AF Afghanistan

AG Antigua og Barbuda

AI Anguilla

AL Albania

AM Armenia

AN Dei nederlandske Antillane Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius og den sørlege delen av 
Saint Martin

AO Angola Medrekna Cabinda

AQ Antarktis Territoriet sør for 60º sørleg breidde; ikkje medrekna dei sørlege 
franske territoria (TF), Bouvetøya (BV), Sør-Georgia og dei 
sørlege Sandwichøyane (GS)

AR Argentina

AS Amerikansk Samoa

AT Austerrike 

AU Australia

AW Aruba

AZ Aserbajdsjan

BA Bosnia-Hercegovina

BB Barbados

BD Bangladesh

BE Belgia

BF Burkina Faso

BG Bulgaria

BH Bahrain

BI Burundi

BJ Benin
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Kode Tekst Forklaring

BM Bermuda

BN Brunei Darussalam Ofte kalla Brunei

BO Bolivia

BR Brasil

BS Bahamas

BT Bhutan

BV Bouvetøya

BW Botswana

BY Kviterussland Ofte kalla Belarus

BZ Belize

CA Canada

CC Kokosøyane (eller Keelingøyane)

CD Den demokratiske republikken 
Kongo

Tidlegare Zaire

CF Den sentralafrikanske republikken

CG Kongo

CH Sveits Medrekna det tyske territoriet Büsingen og den italienske 
kommunen Campione d’Italia

CI Elfenbeinskysten

CK Cookøyane

CL Chile

CM Kamerun

CN Kina

CO Colombia

CR Costa Rica

CU Cuba

CV Kapp Verde

CX Christmasøya

CY Kypros

CZ Tsjekkia

DE Tyskland Medrekna øya Helgoland; ikkje medrekna territoriet Büsingen
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Kode Tekst Forklaring

DJ Djibouti

DK Danmark 

DM Dominica

DO Den dominikanske republikken

DZ Algerie

EC Ecuador Medrekna Galapagosøyane

EE Estland

EG Egypt

ER Eritrea

ES Spania Medrekna Balearane og Kanariøyane; ikkje medrekna Ceuta og 
Melilla

ET Etiopia

FI Finland Medrekna Ålandsøyane

FJ Fiji

FK Falklandsøyane

FM Mikronesiaføderasjonen Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap

FO Færøyane

FR Frankrike Medrekna Monaco og dei franske oversjøiske departementa 
(Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion)

GA Gabon

GB Det sameinte kongeriket Storbritannia, Nord-Irland, dei britiske kanaløyane og øya Man

GD Grenada Medrekna dei sørlege Grenadinane

GE Georgia

GH Ghana

GI Gibraltar

GL Grønland

GM Gambia

GN Guinea

GQ Ekvatorial-Guinea

GR Hellas 
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Kode Tekst Forklaring

GS Sør-Georgia og dei sørlege 
Sandwichøyane

GT Guatemala

GU Guam

GW Guinea-Bissau

GY Guyana

HK Hongkong Det særlege administrative området Hongkong i Folkerepublikken 
Kina

HM Heardøya og McDonaldøyane

HN Honduras Medrekna Swanøyane

HR Kroatia

HT Haiti

HU Ungarn

ID Indonesia

IE Irland 

IL Israel

IN India

IO Britisk territorium i Indiahavet Øygruppa Chagos

IQ Irak

IR Den islamske republikken Iran

IS Island

IT Italia Medrekna Livigno, ikkje medrekna kommunen Campione d’Italia

JM Jamaica

JO Jordan

JP Japan

KE Kenya

KG Republikken Kirgisistan

KH Kambodsja

KI Kiribati

KM Komorane Anjouan, Grande Comore og Mohéli
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Kode Tekst Forklaring

KN Saint Kitts og Nevis

KP Den demokratiske folkere-
publikken Korea

Ofte kalla Nord-Korea

KR Republikken Korea Ofte kalla Sør-Korea

KW Kuwait

KY Caymanøyane

KZ Kasakhstan

LA Den demokratiske folke-
republikken Laos

Ofte kalla Laos

LB Libanon

LC Saint Lucia

LI Liechtenstein

LK Sri Lanka

LR Liberia

LS Lesotho

LT Litauen

LU Luxembourg 

LV Latvia

LY Den libyske arabiske jamahiriya Ofte kalla Libya

MA Marokko

MD Republikken Moldova

MG Madagaskar

MH Marshalløyane

MK(1) Den tidlegare jugoslaviske 
republikken Makedonia

ML Mali

MM Myanmar Ofte kalla Burma

MN Mongolia

MO Macau Det særlege administrative området Macau i Folkerepublikken 
Kina

MP Nord-Marianane
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Kode Tekst Forklaring

MR Mauritania

MS Montserrat

MT Malta Medrekna Gozo og Comino

MU Mauritius Øya Mauritius, øya Rodrigues, Agalegaøyane og Cargados 
Carajos Shoals (Saint Brandonøyane)

MV Maldivane

MW Malawi

MX Mexico

MY Malaysia Malayahalvøya og Aust-Malaysia (Sarawak, Sabah og Labuan)

MZ Mosambik

NA Namibia

NC Ny-Kaledonia Medrekna Loyaltyøyane (Maré, Lifou og Ouvéa)

NE Niger

NF Norfolkøya

NG Nigeria

NI Nicaragua Medrekna Cornøyane

NL Nederland 

NO Noreg Medrekna øygruppa Svalbard og øya Jan Mayen

NP Nepal

NR Nauru

NU Niue

NZ New Zealand Ikkje medrekna Ross-området (Antarktis)

OM Oman

PA Panama Medrekna den tidlegare Kanalsona

PE Peru

PF Fransk Polynesia Marquesasøyane, Selskapsøyane (medrekna Tahiti), Tuamo-
tuøyane, Gambierøyane og Australøyane medrekna øya Clipperton

PG Papua Ny-Guinea Den austlege delen av Ny-Guinea; Bismarckarkipelet (medrekna 
Ny-Britannia, Ny-Irland, Lavongai og Admiralitetsøyane); dei 
nordlege Salomonøyane (Bougainville og Buka); Trobriandøyane, 
Woodlarkøya, d’Entrecasteauxøyane og øygruppa Louisiade

PH Filippinane

PK Pakistan
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Kode Tekst Forklaring

PL Polen

PM Saint Pierre og Miquelon

PN Pitcairn Medrekna Ducieøyane, Hendersonøyane og Oenoøyane

PS Det okkuperte palestinske området Vestbreidda (medrekna Aust-Jerusalem) og Gazastripa

PT Portugal Medrekna Azorane og Madeira

PW Palau

PY Paraguay

QA Qatar

RO Romania

RU Den russiske føderasjonen Ofte kalla Russland

RW Rwanda

SA Saudi-Arabia

SB Salomonøyane

SC Seychellane Øyane Mahé, Praslin, La Digue, Frégate og Silhouette; 
Amiranteøyane (medrekna Desroches, Alphonse, Plate og 
Coëtivy); Farquharøyane (medrekna Providence); Aldabraøyane 
og Cosmoledoøyane

SD Sudan

SE Sverige 

SG Singapore

SH Saint Helena Medrekna øya Ascension og øygruppa Tristan da Cunha

SI Slovenia

SK Slovakia

SL Sierra Leone

SM San Marino

SN Senegal

SO Somalia

SR Surinam

ST São Tomé og Príncipe

SV El Salvador

SY Den arabiske republikken Syria Ofte kalla Syria

SZ Swaziland
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Kode Tekst Forklaring

TC Turks- og Caicosøyane

TD Tchad

TF Dei sørlege franske territoria Omfattar Kerguelenøyane, Amsterdamøya, Saint Pauløya og 
Crozetøyane

TG Togo

TH Thailand

TJ Tadsjikistan

TK Tokelauøyane

TL Aust-Timor

TM Turkmenistan

TN Tunisia

TO Tonga

TR Tyrkia

TT Trinidad og Tobago

TV Tuvalu

TW Taiwan Det særskilte tollområdet Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu

TZ Sambandsrepublikken Tanzania Tanganyika, Zanzibar og Pemba

UA Ukraina

UG Uganda

UM Mindre øyar fjernt frå Sambands-
statane

Omfattar øyane Baker, Howland og Jarvis, atollen Johnston, 
Kingmanrevet, Midwayøyane, øya Navassa, atollen Palmyra og 
øya Wake

US Sambandsstatane Medrekna Puerto Rico

UY Uruguay

UZ Usbekistan

VA Pavestolen (Vatikanstaten)

VC Saint Vincent og Grenadinane

VE Venezuela

VG Dei britiske Jomfruøyane

VI Dei amerikanske Jomfruøyane

VN Vietnam

VU Vanuatu
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Kode Tekst Forklaring

WF Wallis og Futuna Medrekna øya Alofi

WS Samoa Tidlegare Vest-Samoa

XC Ceuta

XK Kosovo Slik det er definert i Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane sin 
resolusjon 1244 av 10. juni 1999

XL Melilla Medrekna Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas og 
Chafarinasøyane

XM Montenegro

XS Serbia

YE Jemen Tidlegare Nord-Jemen og Sør-Jemen

YT Mayotte Grande-Terre og Pamandzi

ZA Sør-Afrika

ZM Zambia

ZW Zimbabwe

YMSE

EU Det europeiske fellesskapet Kode som ved handel med tredjestatar er sett 
av til å oppgje opphavet til varer i samsvar 
med dei vilkåra som er fastsette i dei relevante 
fellesskapsføresegnene. Koden skal ikkje nyttast 
til statistiske føremål.

QQ

eller

Lager og proviant Valfri posisjon

QR Lager og proviant i samband med handelen 
innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QS Lager og proviant i samband med handelen med 
tredjestatar

Valfri posisjon

QU

eller

Uspesifiserte land og territorium Valfri posisjon

QV Uspesifiserte land og territorium i samband med 
handelen innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QW Uspesifiserte land og territorium i samband med 
handelen med tredjestatar

Valfri posisjon

QX

eller

Land og territorium som ikkje er oppgjevne av 
handelsmessige eller militære årsaker

Valfri posisjon

QY Land og territorium som ikkje er oppgjevne av 
handelsmessige eller militære årsaker i samband 
med handelen innanfor Fellesskapet

Valfri posisjon

QZ Land og territorium som ikkje er oppgjevne av 
handelsmessige eller militære årsaker i samband 
med handelen med tredjestatar

Valfri posisjon

(1) Mellombels kode som ikkje vil ha innverknad på den endelege nemninga på landet, som vil verte fastlagd etter avslutninga av dei 
tingingane som no går føre seg innanfor ramma av Dei sameinte nasjonane.
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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 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved rådsforordning (EØF) nr. 1382/91 av 21. mai 1991 
om fremleggelse av data om ilandføring av fiskeprodukter 
i medlemsstatene(2) skal medlemsstatene framlegge 
opplysninger om mengden av og gjennomsnittsprisen på 
fiskerivarer som ilandføres på deres territorium.

2) Erfaring har vist at markedsanalyser om fiskerivarer og 
andre økonomiske analyser ikke vil påvirkes negativt 
dersom det i henhold til Fellesskapets regelverk bare 
framlegges opplysninger årlig i stedet for månedlig. 

3) Analysene vil forbedres dersom opplysningene fordeles 
etter flaggstaten på de fiskefartøyene som utfører 
ilandføringene.

4) Ved forordning (EØF) nr. 1382/91 er det fastsatt en 
grense for i hvilken grad utvalgsmetoder er tillatt brukt 
når innsamling og utarbeiding av opplysninger innebærer 
en urimelig stor byrde for visse nasjonale myndigheter. 
For å forbedre og forenkle systemet med framlegging av 
opplysninger, bør nevnte forordning erstattes av et nytt 
virkemiddel. Forordning (EØF) nr. 1382/91 bør derfor 
oppheves.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 403 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2007 av 8. juni 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 48, 11.10.2007, s. 20.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 15. juni 2006 (ennå ikke offentliggjort 
i EUT), Rådets felles holdning av 14. november 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT) og Europaparlamentets holdning av 12. desember 
2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(2) EFT L 133 av 28.5.1991, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

5) Siden målet med denne forordning, som er å opprette 
en felles rettslig ramme for systematisk utarbeiding av 
fellesskapsstatistikk om ilandføringer av fiskerivarer 
i medlemsstater, ikke i tilstrekkelig grad kan 
nås av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet 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 disse målene.

6) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om 
fellesskapsstatistikker(3) utgjør en referanseramme for 
fiskeristatistikker. Det kreves særlig at statistikkene skal 
følge prinsippene om upartiskhet, pålitelighet, relevans, 
kostnadseffektivitet, fortrolig behandling av statistiske 
opplysninger samt prinsippet om innsyn.

7) Det er viktig å sikre en ensartet anvendelse av 
denne forordning, og at det derfor fastlegges en 
fellesskapsframgangsmåte som gjør det mulig å fastsette 
gjennomføringsregler innen passende tidsfrister og foreta 
de nødvendige tekniske tilpasningene.

8) 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(4).

9) I og med at de statistiske opplysningene om ilandføringer 
av fiskerivarer er et vesentlig virkemiddel for å forvalte 
felles fiskeripolitikk, bør det fastsettes en mulighet til å 
benytte framgangsmåten med forvaltningskomité angitt 
i beslutning 1999/468/EF, med henblikk på å innvilge 
medlemsstatene overgangsperioder for å gjennomføre 
denne forordning, og for å gi unntak som tillater dem å 
utelate statistiske opplysninger som omfatter en bestemt 
sektor i fiskeindustrien, fra de nasjonale statistiske 
opplysningene som framlegges.

(3) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003.

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/
EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1921/2006

av	18.	desember	2006

om	framlegging	av	statistiske	opplysninger	om	ilandføringer	av	fiskerivarer	i	medlemsstatene,	og	om	
oppheving	av	rådsforordning	(EØF)	nr.	1382/91(*)

	2010/EØS/38/26
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10) På den annen side bør Kommisjonen ha myndighet  
til å fastsette de vilkårene som vedleggene teknisk 
skal tilpasses. I og med at det dreier seg om allmenne  
tiltak for å forbedre ikke-vesentlige deler av denne 
forordning, bør de vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1) «fellesskapsfiskefartøyer» fiskefartøyer som seiler under 
en medlemsstats flagg, og som er registrert i Fellesskapet,

2) «EFTA-fiskefartøyer» fiskefartøyer som seiler under en 
EFTA-stats flagg, eller som er registrert i en EFTA-stat,

3) «enhetspris»

a) verdien ved førstehåndsomsetning av de ilandførte 
fiskerivarene (i nasjonal valuta) dividert med den 
ilandførte mengden (i tonn), eller

b) for fiskerivarer som ikke omsettes umiddelbart, 
gjennomsnittsprisen per tonn i nasjonal valuta, fastsatt 
ved en hensiktsmessig metode.

Artikkel 2

Medlemsstatenes	forpliktelser

1.	 Hver medlemsstat skal hvert år framlegge for Kommisjonen 
statistiske opplysninger om fiskerivarer som er ilandført 
av fellesskaps- og EFTA-fiskefartøyer på medlemsstatens 
territorium (heretter kalt «statistiske opplysninger»).

2. I denne forordning skal følgende fiskerivarer anses å være 
ilandført på territoriet til den innberettende medlemsstaten:

a) fiskerivarer som er ilandført av fiskefartøyer eller andre 
fartøyer i fiskeflåten i nasjonale havner i Fellesskapet,

b) fiskerivarer som er ilandført av fiskefartøyer fra den 
innberettende medlemsstaten, i havner utenfor Fellesskapet 
og som omfattes av T2M-dokumentet i vedlegg 43 til 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 
om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning 
(EØF) nr. 2913/92 om innføring av Fellesskapets 
tollkodeks(1). 

(1) EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 av 9.3.2006, s. 35).

Artikkel 3

Utarbeiding	av	statistiske	opplysninger

1.	 De statistiske opplysningene skal omfatte samtlige 
ilandføringer på det nasjonale territoriet i Fellesskapet.

2. Det kan benyttes utvalgsmetoder dersom en fullstendig 
innsamling av opplysninger på grunn av strukturen i en 
bestemt fiskerisektor i en medlemsstat, skaper vanskeligheter 
for de nasjonale myndighetene som ikke står i rimelig forhold 
til sektorens betydning.

Artikkel 4

Statistiske	opplysninger

De statistiske opplysningene skal omfatte den samlede 
mengden og enhetsprisen for fiskerivarene som ilandføres i 
referansekalenderåret.

Variablene som de statistiske opplysningene skal framlegges 
etter, samt definisjoner og relevante nomenklaturer er angitt i 
vedlegg II, III og IV.

Artikkel 5

Framlegging	av	statistiske	opplysninger

Medlemsstatene skal hvert år framlegge de statistiske 
opplysningene for Kommisjonen, i henhold til formatet angitt 
i vedlegg I, og ved å bruke kodene angitt i vedlegg II, III og IV.

De statistiske opplysningene skal framlegges innen seks 
måneder etter utgangen av referansekalenderåret.

Artikkel 6

Metodikk

1.	 Innen 19. januar 2008 skal hver medlemsstat framlegge 
for Kommisjonen en detaljert metoderapport som beskriver 
hvordan opplysningene er blitt innsamlet, og hvordan 
statistikken er blitt utarbeidet. Rapporten skal inneholde 
nærmere opplysninger om eventuelle utvalgsmetoder og en 
vurdering av kvaliteten på de resultatene som er oppnådd.

2. Kommisjonen skal gjennomgå rapportene og framlegge 
sine konklusjoner for den relevante arbeidsgruppen i Den 
faste komité for landbruksstatistikk (heretter kalt «komiteen»), 
nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 72/279/EØF(2).

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
eventuelle endringer i de opplysningene som er gitt i henhold 
til nr. 1, innen tre måneder etter at endringene er innført. De 
skal også underrette Kommisjonen om eventuelle vesentlige 
endringer i de innsamlingsmetodene som er benyttet.

(2) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.
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Artikkel 7

Overgangsperioder

Med henblikk på gjennomføringen av denne forordning kan 
medlemsstatene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 
nr. 2, innvilges overgangsperioder på høyst tre år fra den dag 
denne forordning trer i kraft.

Artikkel 8

Unntak

1.	 Dersom en bestemt sektor innenfor en medlemsstats 
fiskeindustri ikke kan inngå i statistikken uten at det skaper 
vanskeligheter for de nasjonale myndighetene som ikke 
står i rimelig forhold til sektorens betydning, kan det etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2, gis unntak slik at 
nevnte medlemsstat kan utelate statistiske opplysninger som 
omfatter den aktuelle sektoren, fra de nasjonale statistiske 
opplysningene som skal framlegges.

2. Dersom en medlemsstat søker om unntak i henhold til 
nr. 1, skal den til støtte for sin søknad, framlegge en rapport 
for Kommisjonen om hvilke vanskeligheter som oppstod ved 
anvendelsen av denne forordning på samtlige ilandføringer på 
sitt territorium.

Artikkel 9

Ajourføring	av	vedleggene

De tiltakene som berører den tekniske tilpasningen av 
vedleggene, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 10

Vurdering

Kommisjonen skal innen 19. januar 2010 og deretter hvert tredje 
år, framlegge en vurderingsrapport for Europaparlamentet og 

Rådet over de statistiske opplysningene som er utarbeidet i 
henhold til denne forordning, og særlig om deres relevans 
og kvalitet. Rapporten skal også inneholde en analyse av 
kostnadseffektiviteten i det systemet som er benyttet til å samle 
inn og utarbeide statistiske opplysninger, og angi beste praksis 
for å minske arbeidsbyrden for medlemsstatene og øke nytten 
av og kvaliteten på de statistiske opplysningene.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1.	 Kommisjonen skal bistås av komiteen.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4, og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Artikkel 12

Oppheving

Forordning (EØF) nr. 1382/91 oppheves.

Artikkel 13

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, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

 President Formann
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VEDLEGG I

FORMAT FOR FRAMLEGGING AV STATISTISKE OPPLYSNINGER

Filformat for statistiske opplysninger

De statistiske opplysningene skal framlegges i en fil der hver post skal inneholde de feltene som er angitt nedenfor. 
Feltene skal skilles med et komma («,»).

Felt Merknad Vedlegg

Referanseår 4 sifre (f.eks. 2003)

Innberettende stat Bokstavkode på tre bokstaver Vedlegg II

Arter eller gruppe av arter Internasjonal bokstavkode på tre bokstaver(*) —

Flaggstat Bokstavkode på tre bokstaver Vedlegg II

Behandlingsgrad Vedlegg III

Anvendelse Vedlegg IV

Mengde Antall tonn ilandført (avrundet til én desimal)

Enhetspris Nasjonal valuta per tonn

(*) En fullstendig liste over internasjonale bokstavkoder på tre bokstaver finnes på FAOs ASFIS-liste (http://www.fao.org/fi/statist/
fisoft/asfis/asfis.asp)

Mengder på under 50 kg ilandført vekt, skal registreres som «0,0».
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VEDLEGG II

LISTE OVER LANDKODER

Stat Kode

Belgia BEL

Den tsjekkiske republikk CZE

Danmark DNK

Tyskland DEU

Estland EST

Hellas GRC

Spania ESP

Frankrike FRA

Irland IRL

Italia ITA

Kypros CYP

Latvia LVA

Litauen LTU

Luxembourg LUX

Ungarn HUN

Malta MLT

Nederland NLD

Østerrike AUT

Polen POL

Portugal PRT

Slovenia SVN

Slovakia SVK

Finland FIN

Sverige SWE

Det forente kongerike GBR

Island ISL

Norge NOR

Andre OTH
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VEDLEGG III

LISTE OVER BEHANDLINGSGRAD

Del A

Liste

Behandlingsgrad Kode

Fersk (ikke spesifisert) 10

Fersk (rund) 11

Fersk (sløyd) 12

Fersk (haler) 13

Fersk (fileter) 14

Fersk (sløyd og uten hode) 16

Fersk (levende) 18

Fersk (annet) 19

Fryst (ikke spesifisert) 20

Fryst (rund) 21

Fryst (sløyd) 22

Fryst (haler) 23

Fryst (fileter) 24

Fryst (ikke filetert) 25

Fryst (sløyd og uten hode) 26

Fryst (renset) 27

Fryst (urenset) 28

Fryst (annet) 29

Saltet (ikke spesifisert) 30

Saltet (rund) 31

Saltet (sløyd) 32

Saltet (fileter) 34

Saltet (sløyd og uten hode) 36

Saltet (annet) 39

Røkt 40

Kokt 50

Kokt (fryst og emballert) 60

Tørket (ikke spesifisert) 70

Tørket (rund) 71
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Behandlingsgrad Kode

Tørket (sløyd) 72

Tørket (fileter) 74

Tørket (sløyd og uten hode) 76

Tørket (flådd) 77

Tørket (annet) 79

Rund (ikke spesifisert) 91

Klør 80

Rogn 85

Ukjent behandlingsgrad 99

Del	B

Merknader

1. Fileter: kjøttstykker som er skåret parallelt med og på begge sider av fiskens ryggrad, forutsatt at hode, innvoller, 
finner (rygg-, gatt-, hale-, buk- og brystfinner) og bein (ryggvirvler eller store ryggbein, buk- eller ribbein, bronkier 
eller stigbøyler osv.) er fjernet, og at de to sidene ikke henger sammen i f.eks. ryggen eller buken.

2. Rund fisk: fisk som ikke er sløyd, dvs. med innvoller.

3. Renset: benyttes om tiarmede blekkspruter der fangarmer, hode og innvoller er fjernet.

4. Fryst fisk: fisk som for å bevare fiskens naturlige egenskaper er frysebehandlet ved at gjennomsnittstemperaturen 
senkes til -18 °C eller lavere og holdes på -18 °C eller lavere.

5. Fersk fisk: fisk som verken er konservert, saltet eller fryst, og som ikke har gjennomgått annen behandling enn 
kjøling. Den foreligger som regel rund eller sløyd.

6. Saltet fisk: fisk der innvoller og hode ofte er fjernet, og som oppbevares i salt eller saltlake.



15.7.2010 Nr. 38/255EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IV

KODER FOR ANVENDELSE AV FISKERIVARER

Del A

Liste

Anvendelse Kode Obligatorisk eller frivillig

Konsum 1 Obligatorisk

Industriell bruk 2 Obligatorisk

Trukket tilbake fra markedet

Agn

3 Frivillig

4 Frivillig

Fôrvarer 5 Frivillig

Avfall 6 Frivillig

Ukjent bruk 9 Frivillig

Del	B

Merknader

1. Konsum: alle fiskerivarer som ved førstehåndsomsetning går til konsum, eller som ilandføres til konsum i henhold 
til kontrakt eller annen avtale. Unntatt er likevel mengder som er beregnet på konsum, men som på grunn av 
markedsforhold, hygienebestemmelser eller lignende på tidspunktet for førstehåndsomsetning, trekkes tilbake fra 
det markedet der de var beregnet på konsum.

2. Industriell bruk: alle fiskerivarer som ilandføres særlig med henblikk på å bli bearbeidet til fiskemel og -olje som 
fôrvarer, samt mengder som selv om de opprinnelig var beregnet på konsum, ikke selges for dette formål ved 
førstehåndsomsetning.

3. Trukket tilbake fra markedet: de mengdene som opprinnelig var beregnet på konsum, men som på grunn av 
markedsforhold, hygienebestemmelser eller lignende på tidspunktet for førstehåndsomsetning, trekkes tilbake fra 
markedet.

4. Agn: den mengden fersk fisk som er beregnet til agn i annen fiskerivirksomhet, f.eks. agn til bruk ved tunfiske med 
stang- og linefartøyer.

5. Fôrvarer: den mengden fersk fisk som er beregnet til direkte fôring av dyr. Omfatter ikke mengder som er beregnet 
på bearbeiding til fiskemel og -olje.

6. Avfall: fisk eller deler av fisk som på grunn av deres tilstand skal tilintetgjøres før ilandføring.

7. Ukjent bruk: den mengden fisk som ikke inngår i noen av ovennevnte kategorier.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 166 nr. 1,

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) Som fastsatt i traktaten har Fellesskapet som mål å 
styrke det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget 
for Fellesskapets industri, for på den måten å sikre en 
sterk internasjonal konkurranseevne. For dette formål 
fremmer Fellesskapet alle forskningstiltak som anses 
nødvendige, særlig ved å oppmuntre foretak, herunder 
små og mellomstore bedrifter (SMB-er), forskningssentre 
og universiteter i deres innsats innen forskning og 
teknologisk utvikling. I den forbindelse skal områder 
og prosjekter der europeisk finansiering og samarbeid 
er av særlig betydning, og der dette gir en tilleggsverdi, 
prioriteres. Gjennom sin støtte til grensesprengende 
forskning, anvendt forskning og nyskaping søker 
Fellesskapet å fremme synergivirkninger innen europeisk 
forskning og dermed skape et mer stabilt grunnlag for det 
europeiske forskningsområdet. Dette vil bidra positivt til 
alle medlemsstatenes sosiale, kulturelle og økonomiske 
utvikling.

2) Forskningens sentrale rolle ble bekreftet av Det 
europeiske råd på dets møte i Lisboa 23.–24. mars 
2000, der det ble fastsatt et nytt strategisk mål for Den 
europeiske union for det neste tiåret: Å bli den mest 
konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsøkonomien 
i verden, i stand til å skape bærekraftig økonomisk vekst 
som vil gi flere og bedre arbeidsplasser og større sosial 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 1.

(1) EUT C 65 av 17.3.2006, s. 9.
(2) EUT C 115 av 16.5.2006, s. 20.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. juni 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets felles holdning av 25. september 2006 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og Europaparlamentets holdning av 30. november 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 18. desember 2006.

utjevning. Kunnskapstrekanten utdanning, forskning 
og nyskaping er avgjørende for å nå dette målet, og 
Fellesskapet vil derfor ta sikte på å utnytte og øke den 
nødvendige kapasiteten innen forskning og nyskaping. 
Det sjuende rammeprogrammet er et viktig virkemiddel 
for Fellesskapet i denne sammenheng, og utfyller 
medlemsstatenes og den europeiske industriens innsats.

3) I tråd med Lisboa-strategien vedtok Det europeiske råd 
på sitt møte i Barcelona 15.-16. mars 2002 at de samlede 
utgifter til forskning og utvikling (FoU) i Unionen bør 
økes slik at de nærmer seg 3 % av BNP i 2010, hvorav to 
tredeler bør komme fra privat sektor.

4) Det overordnede målet med det sjuende 
rammeprogrammet er å bidra til å gjøre Unionen til 
verdens ledende forskningsområde. Dette krever at det 
i rammeprogrammet legges sterk vekt på å fremme 
og investere i forskning som er i verdensklasse på det 
nåværende utviklingstrinn i teknikken, hovedsakelig på 
grunnlag av prinsippet om fremragende forskning.

5) Europaparlamentet har gjentatte ganger understreket 
betydningen av forskning og teknologisk utvikling 
samt kunnskapens stadig større rolle i forbindelse med 
økonomisk vekst og sosial og miljømessig velferd, 
særlig i sin resolusjon av 10. mars 2005 om vitenskap og 
teknologi – politiske retningslinjer for Den europeiske 
unions støtte til forskning(4).

6) Fellesskapet bør, med utgangspunkt i forskningsbehovene 
på alle områder av Fellesskapets politikk, og på 
grunnlag av omfattende støtte fra europeisk industri, 
det vitenskapelige miljø, universiteter og andre berørte 
parter, fastsette de vitenskapelige og teknologiske målene 
som det ønsker å nå med sitt sjuende rammeprogram i 
tidsrommet 2007-2013.

7) De europeiske teknologiplattformene og de planlagte 
felles teknologiinitiativene er særlig relevante for 
industriell forskning. SMB-er bør i denne forbindelse 
trekkes aktivt med i arbeidet med disse initiativene. 
De europeiske teknologiplattformene gjør det lettere 
for de berørte parter å fastsette langsiktige, strategiske 
forskningsprogrammer og kan videreutvikles til 
å bli et viktig virkemiddel for å fremme europeisk 
konkurranseevne.

(4) EUT C 320 E av 15.12.2005, s. 259.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSBESLUTNING	nr.	1982/2006/EF

av	18.	desember	2006

om	Det	europeiske	fellesskaps	sjuende	rammeprogram	for	forskning,	teknologisk	utvikling	og	
demonstrasjon	(2007-2013)(*)

	2010/EØS/38/27
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8) Det sjuende rammeprograms mål bør bygge videre på 
resultatene fra det sjette rammeprogrammet for å skape 
et europeisk forskningsområde og videreutvikle disse 
resultatene med sikte på å utvikle en kunnskapsøkonomi 
og et kunnskapssamfunn i Europa som oppfyller Lisboa-
strategiens mål i Fellesskapets politikk. Følgende mål i 
det sjuende rammeprogrammet er særlig viktige:

–	 Alle typer tverrnasjonalt samarbeid i hele EU bør 
støttes.

–	 Den europeiske grensesprengende forskningens 
dynamikk, skaperevne og fremragende fagkunnskap 
bør økes, samtidig som forskernes ansvar og 
uavhengighet med hensyn til å definere hovedlinjene i 
forskningen på dette området anerkjennes. Med dette 
som utgangspunkt bør forskerdrevet grunnforskning 
som bygger på prinsippet om fremragende 
fagkunnskap, spille en viktig rolle i det sjuende 
rammeprogrammet.

–	 Det menneskelige potensial innen forskning og 
utvikling i Europa bør styrkes både kvantitativt 
og kvalitativt. Bedre utdanning og opplæring av 
forskere, lettere tilgang til forskningsmuligheter 
samt anerkjennelse av «forskeryrket» er de viktigste 
virkemidlene for å nå dette målet, ikke minst gjennom 
en betydelig økning i antallet kvinnelige forskere 
og ved å oppmuntre til større bevegelighet og 
bedre karrieremuligheter for forskere. De allmenne 
prinsippene som gjenspeiles i Den europeiske 
erklæring om forskere og i atferdsreglene for 
rekruttering av forskere, kan bidra til å utvikle et ekte 
europisk arbeidsmarked for forskere, samtidig som 
det tas hensyn til at de er frivillige. Dessuten bør den 
høye kvaliteten på europeiske forskningsinstitusjoner 
og universiteter utvikles og fremmes.

9) I tillegg bør dialogen mellom vitenskap og samfunn 
i Europa styrkes for å utvikle et vitenskaps- og 
forskningsprogram som tar hensyn til borgernes behov, 
herunder ved å fremme kritisk tenkning, og som tar sikte 
på å øke offentlighetens tillit til vitenskapen.

10) Å lette den vitenskapelige karrieren for forskere som 
befinner seg i sin mest produktive livsfase, bør vies 
særlig oppmerksomhet. Forskere som er i begynnelsen 
av sin karriere, kan være en drivkraft for vitenskapen i 
Europa.

11) Forsknings- og nyskapingskapasiteten i Europa bør 
styrkes både kvantitativt og kvalitativt.

12) Det bør gis støtte til omfattende bruk og spredning av den 
kunnskapen som utvikles gjennom forskning finansiert 
av det offentlige.

13) For å virkeliggjøre disse målene er det nødvendig 
å fremme fire typer av tiltak: Tverrnasjonalt 
samarbeid om politisk definerte temaer (programmet 
«Samarbeid»), forskerdrevet forskning på initiativ 
fra forskningsmiljøet (programmet «Ideer»), støtte til 
enkeltforskere (programmet «Mennesker») og støtte til 
forskningskapasitet (programmet «Kapasitet»).

14) Under programmet «Samarbeid» bør det gis støtte 
til tverrnasjonalt samarbeid i passende omfang i og 
utenfor Unionen på en rekke temaområder som tilsvarer 
de viktigste områdene for utvikling av kunnskap og 
teknologi, der forskningen bør støttes og styrkes for å 
møte samfunnsmessige, økonomiske, miljømessige og 
industrielle utfordringer i Europa og utfordringer knyttet 
til folkehelsen samt bidra til offentlig velferd og bistå 
utviklingslandene. Der det er mulig vil dette programmet 
åpne for smidige oppgaverettede ordninger på tvers av 
tematiske prioriteringer.

15) Under programmet «Ideer» bør tiltakene gjennomføres 
av et europeisk forskningsråd som bør ha en høy grad 
av selvstendighet slik at det på europeisk plan utvikles 
grensesprengende forskning på meget høyt nivå som 
bygger på fremragende fagkunnskap i Europa, og som 
vil styrke Europas anseelse internasjonalt. Det europeiske 
forskningsråd bør holde jevnlig kontakt med det 
vitenskapelige miljøet og med europeiske institusjoner. 
Med hensyn til Det europeiske forskningsråds 
organisering kan den foreløpige revisjonen av det sjuende 
rammeprogrammet komme til å vise at det er behov for 
ytterligere forbedringer som gjør det nødvendig med 
egnede endringer.

16) Under programmet «Mennesker» bør enkeltpersoner 
oppmuntres til å gå inn for forskeryrket, europeiske 
forskere bør oppmuntres til å bli værende i Europa, 
forskere fra hele verden bør lokkes til Europa og Europa 
bør gjøres mer tiltrekkende for de beste forskerne. På 
grunnlag av de positive erfaringene med «Marie Curie-
tiltakene» i tidligere rammeprogrammer bør programmet 
«Mennesker», enten hver for seg eller sammen, oppmuntre 
enkeltpersoner til å gå inn for forskeryrket, strukturere 
tilbudene og valgmulighetene i forskerutdanningen, 
oppmuntre europeiske forskere til å bli værende i eller 
komme tilbake til Europa, oppmuntre til bevegelighet 
på tvers av sektorer og lokke forskere fra hele verden til 
Europa. Forskeres bevegelighet er av stor betydning ikke 
bare for forskernes karriereutvikling, men også for deling 
og overføring av kunnskap mellom stater og sektorer, og 
for å sikre at nyskapende grensesprengende forskning 
på ulike fagområder drar nytte av engasjerte og dyktige 
forskere og økte økonomiske midler.
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17) Under programmet «Kapasitet» bør bruken og 
utviklingen av forskningsinfrastruktur utnyttes best 
mulig, SMB-ers evne til nyskaping og deres mulighet 
til å dra nytte av forskningen bør styrkes, utviklingen 
av regionale, forskningsdrevne grupper bør støttes, 
forskningspotensialet i Unionens tilnærmingsregioner og 
mest fjerntliggende regioner bør frigjøres, vitenskap og 
samfunn bør bringes nærmere hverandre i det europeiske 
samfunn, det bør gis støtte til en sammenhengende 
utvikling av forskningspolitikk på nasjonalt plan og på 
fellesskapsplan, og tverrgående innsats og tiltak bør 
iverksettes for å støtte internasjonalt samarbeid.

18) Det felles forskningssenter (FFS) bør bidra til å gi 
en kunderettet vitenskapelig og teknologisk støtte til 
utforming, utvikling, gjennomføring og overvåking av 
Fellesskapets politikk. I den forbindelse er det nyttig at 
FFS fortsetter i sin rolle som et uavhengig referansesenter 
for vitenskap og teknologi i Unionen innenfor sine 
særlige kompetanseområder.

19) Regionene spiller en viktig rolle i gjennomføringen 
av det europeiske forskningsområdet. Frigjøring av 
regionenes utviklingspotensial og omfattende spredning 
av resultatene fra forskning og teknologisk utvikling 
bidrar til å bygge bro over den teknologiske kløften og til 
Europas konkurranseevne.

20) Det sjuende rammeprogrammet utfyller tiltak i 
medlemsstatene samt andre fellesskapstiltak som kreves 
i forbindelse med den overordnede strategiske innsatsen 
for å nå Lisboa-målene, særlig sammen med virksomhet 
og tiltak knyttet til strukturfondene og innenfor landbruk, 
fiskeri, utdanning, opplæring, konkurranseevne og 
nyskaping, industri, sysselsetting og miljø.

21) Det bør sikres gjensidig synergi og komplementaritet 
med Fellesskapets politikk og programmer, samtidig som 
det tas hensyn til behovet for en bedre og enklere metode 
for å finansiere forskningen, noe som er særlig viktig for 
SMB-er.

22) Det sjuende rammeprogrammet bør særlig ha som mål å 
sikre egnet deltaking fra SMB-er ved hjelp av konkrete 
og særlige tiltak som de kan dra nytte av. Tiltak rettet 
mot nyskaping og SMB-er som får støtte innenfor dette 
rammeprogrammet, bør utfylle tiltak som iverksettes 
innenfor rammeprogrammet for konkurranseevne og 
nyskaping.

23) For å gjøre det lettere å delta i tiltakene under det sjuende 
rammeprogrammet bør alle relevante opplysninger 
offentliggjøres og gjøres tilgjengelige i rett tid og på 
en brukervennlig måte for alle potensielle deltakere og 
med egnet bruk av enkle og raske framgangsmåter, uten 
unødig vanskelige økonomiske vilkår og unødvendig 
rapportering, i samsvar med de reglene for deltaking 
som gjelder for dette rammeprogrammet, som fastsatt i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1906/2006 
av 18. desember 2006 om fastsettelse av regler for 
foretak, forskningssentre og universiteters deltaking 
i tiltakene under det sjuende rammeprogram og for 
spredning av forskningsresultatene (2007-2013)(1).

24) Med tanke på den foreløpige revisjonen av bruken av 
nye virkemidler under det sjette rammeprogrammet er 
det utarbeidet en ny metode som kan gjøre det mulig å 
nå Fellesskapets politiske forskningsmål på en enklere, 
mer effektiv og smidigere måte. For dette formål bør et 
mindre antall enklere «finansieringsordninger» brukes 
med større smidighet og spillerom, enten hver for seg 
eller sammen, for å støtte de ulike tiltakene, og deltakerne 
bør få større forvaltningsmessig handlefrihet. 

25) Den store interessen for tiltakene i rammeprogrammet, 
den positive virkningen finansieringen har på nasjonale 
og private investeringer, behovet for å sette Fellesskapet 
i stand til å møte nye vitenskapelige og teknologiske 
utfordringer og til å utnytte sine forskere fullt ut uten noen 
form for forskjellsbehandling, Fellesskapets viktige rolle 
i effektiviseringen av det europeiske forskningssystemet 
samt rammeprogrammets eventuelle bidrag til innsatsen 
for bl.a. å finne løsninger på problemene knyttet til 
klimaendringene og en bærekraftig utvikling, den 
europeiske befolknings helse og styrkingen av Lisboa-
strategien, viser at det et stort behov for fellesskapstiltak 
innenfor forskning.

26) Gjennomføringen av det sjuende rammeprogrammet 
kan danne grunnlag for tilleggsprogrammer der bare 
visse medlemsstater deltar, for Fellesskapets deltaking i 
programmer som iverksettes av flere medlemsstater, eller 
for opprettelse av fellesforetak eller andre ordninger i 
henhold til traktatens artikkel 168, 169 og 171.

(1) EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1.
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27) Fellesskapet har inngått en rekke internasjonale avtaler 
på forskningsområdet, og det bør gjøres en innsats for å 
styrke det internasjonale forskningssamarbeidet med sikte 
på fullt ut å utnytte fordelene ved internasjonaliseringen 
av forskning og teknologisk utvikling, for å bidra til 
utviklingen av offentlige velferdsgoder på verdensplan 
og for ytterligere å innlemme Fellesskapet i det 
verdensomspennende forskningssamfunnet.

28) Det finnes allerede en betydelig mengde vitenskapelig 
kunnskap som drastisk vil kunne forbedre livet for 
dem som bor i utviklingsland. Innenfor rammen av 
virksomheten beskrevet ovenfor vil rammeprogrammet 
så langt det er mulig bidra til å oppfylle årtusenmålene 
for utvikling innen 2010.

29) Det sjuende rammeprogrammet bør bidra til å fremme 
vekst, bærekraftig utvikling og miljøvern, herunder ved å 
behandle problemet med klimaendringer.

30) I forbindelse med forskningsvirksomhet som støttes av det 
sjuende rammeprogrammet, skal grunnleggende etiske 
prinsipper overholdes, herunder dem som omhandles i 
Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter. 
Uttalelsene fra Den europeiske gruppe for etikk innen 
vitenskap og ny teknologi blir og vil fortsatt bli tatt 
hensyn til. I forbindelse med forskningsvirksomheten 
skal det også tas hensyn til protokollen om dyrevern 
og dyrs velferd, og bruk av dyr i forsknings- og 
forsøkssammenheng skal reduseres med sikte på til slutt 
å finne erstatninger for bruk av dyr.

31) Under det sjuende rammeprogrammet vil kvinners rolle 
innen vitenskap og forskning bli fremmet aktivt ved 
hjelp av egnede tiltak for å oppmuntre flere kvinner til 
å engasjere seg på dette området og for ytterligere å øke 
kvinnenes aktive rolle i forskningen.

32) I denne beslutning fastsettes det for hele rammeprogrammets 
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den 
årlige budsjettbehandlingen, som definert i nr. 37 i den 
tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1).

33) Hensiktsmessige tiltak – som står i forhold til Det 
europeiske fellesskaps økonomiske interesser – bør også 
treffes for å overvåke hvor effektiv den økonomiske 
støtten er og hvor effektivt disse midlene utnyttes med 
sikte på å hindre uregelmessigheter og bedrageri, og 
det bør tas nødvendige skritt for å få tilbake midler 
som er tapt, betalt på feil grunnlag eller brukt på 
en feilaktig måte i samsvar med rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om 
beskyttelse av De europeiske fellesskaps økonomiske 
interesser(2), rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 
av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet 
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske 

(1) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1.

fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og 
andre uregelmessigheter(3) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)(4).

34) Det er viktig å sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning 
av det sjuende rammeprogrammet og å sørge for at 
det gjennomføres på en så effektiv og brukervennlig 
måte som mulig, samtidig som rettssikkerheten og 
tilgjengeligheten til programmet for alle deltakerne sikres. 
Det er nødvendig å sikre samsvar med rådsforordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om 
finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 
fellesskaps alminnelige budsjett(5), og med kravene om 
forenkling og bedre regelverk.

35) Ettersom målet for tiltakene som skal treffes i samsvar 
med traktatens artikkel 163, å bidra til å skape et 
kunnskapssamfunn og en kunnskapsøkonomi i Europa, 
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 vedtak ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Vedtakelse	av	det	sjuende	rammeprogrammet

Rammeprogrammet for fellesskapstiltak på området forskning 
og teknologisk utvikling (FTU), herunder demonstrasjon, 
heretter kalt «det sjuende rammeprogrammet», vedtas for 
tidsrommet 1. januar 2007-31. desember 2013.

Artikkel 2

Mål	og	tiltak

1.	 Det sjuende rammeprogrammet skal støtte tiltakene i 
punkt i)-iv). Mål og hovedlinjer for de nevnte tiltakene er 
fastsatt i vedlegg I.

i) Samarbeid: Støtte all forskning knyttet til tverrnasjonalt 
samarbeid på følgende temaområder:

a) helse,

b) næringsmidler, landbruk og fiskeri, bioteknologi,

c) informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

d) nanovitenskap, nanoteknologi, materialer og nye 
produksjonsteknologier,

(3) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(4) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
(5) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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e) energi,

f) miljø (herunder klimaendringer),

g) transport (herunder luftfart),

h) sosioøkonomiske vitenskaper og humanistiske fag,

i) rommet,

j) sikkerhet.

ii) Ideer: Støtte til «forskerdrevet» forskning på alle områder 
som drives av enkeltstående nasjonale eller tverrnasjonale 
grupper som konkurrerer på europeisk plan.

iii) Mennesker: Styrke det menneskelige potensial innen 
forskning og teknologisk utvikling i Europa både 
kvantitativt og kvalitativt samt oppmuntre til bevegelighet.

iv) Kapasitet: Støtte de viktigste sidene ved europeisk 
kapasitet innen forskning og nyskaping, som for eksempel 
forskningsinfrastruktur, regionale forskningsdrevne 
grupper, utvikle et fullstendig forskningspotensial i 
Fellesskapets tilnærmingsregioner og mest fjerntliggende 
regioner, drive forskning til fordel for små og mellomstore 
bedrifter (SMB-er)(1), spørsmål knyttet til «vitenskap i 
samfunnet», støtte til en sammenhengende utvikling av 
politikk, tverrgående tiltak for internasjonalt samarbeid.

2. Det sjuende rammeprogrammet skal også støtte direkte 
vitenskapelige og tekniske tiltak, unntatt kjernefysisk 
virksomhet, som utføres av Det felles forskningssenter (FFS) i 
henhold til vedlegg I.

Artikkel 3

Særprogrammer

Det sjuende rammeprogrammet skal gjennomføres ved hjelp 
av særprogrammer. Programmene skal inneholde nøyaktige 
mål og nærmere regler for gjennomføringen.

Artikkel 4

Høyeste	samlede	beløp	og	dets	fordeling	på	hvert	program

1.	 Det høyeste samlede beløpet for Fellesskapets 
økonomiske deltaking i det sjuende rammeprogrammet skal 
være 50 521 millioner euro. Dette beløpet skal fordeles på 
virksomheten og tiltakene nevnt i artikkel 2 nr. 1 og 2 på 
følgende måte (i millioner euro):

Samarbeid 32 413

Ideer  7 510

Mennesker  4 750

Kapasitet  4 097

Virksomhet unntatt kjernefysisk virksomhet 
ved Det felles forskningssenter

 1 751

(1) I det sjuende rammeprogrammet omfatter SMB-er også svært små foretak.

2. Veiledende fordeling på temaområdene innenfor hvert 
enkelt tiltak i henhold til nr. 1 er fastsatt i vedlegg II.

3. Nærmere regler for Fellesskapets økonomiske deltaking i 
dette rammeprogrammet er fastsatt i vedlegg III.

Artikkel 5

Vern	av	Fellesskapets	økonomiske	interesser

For de fellesskapstiltakene som finansieres i henhold til 
denne beslutning, får forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 
og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 anvendelse på 
enhver overtredelse av en bestemmelse i fellesskapsretten, 
herunder enhver overtredelse av en avtaleforpliktelse som er 
fastsatt på grunnlag av programmet, og som er resultatet av en 
markedsdeltakers handling eller unnlatelse, som gjennom en 
uberettiget utgiftspost får eller kan få negative følger for Den 
europeiske unions alminnelige budsjett eller budsjetter som 
Unionen forvalter.

Artikkel 6

Etiske	prinsipper

1.	 All forskningsvirksomhet som utøves i henhold til det 
sjuende rammeprogrammet, skal overholde grunnleggende 
etiske prinsipper.

2. Følgende forskningsområder skal ikke finansieres 
innenfor dette rammeprogrammet:

–	 Forskningsvirksomhet med sikte på kloning av mennesker 
for forplantningsformål.

–	 Forskningsvirksomhet som har som mål å endre 
menneskers genetisk arv, og som kan gjøre en slik 
endring arvelig(2).

–	 Forskningsvirksomhet som har som mål å skape 
menneskelige embryoer utelukkende for forskningsformål 
med sikte på produksjon av stamceller, blant annet 
gjennom kjerneoverføring av somatiske celler.

3. Forskning på menneskelige stamceller, både voksne og 
embryonale, kan finansieres, avhengig av både innholdet i 
det vitenskapelige forslaget og av lovgivningen i den eller de 
berørte medlemsstatene.

Alle søknader om finansiering av forskning på menneskelige 
embryonale stamceller skal eventuelt inneholde nærmere 
opplysninger om godkjennings- og kontrolltiltak som 
medlemsstatenes vedkommende myndigheter iverksetter samt 
nærmere opplysninger om den eller de etiske godkjenningene 
som vil bli gitt.

Ved produksjon av menneskelige embryonale stamceller skal 
institusjoner, organisasjoner og forskere underlegges strenge 
krav til godkjenning og kontroll i samsvar med lovgivningen i 
den eller de berørte medlemsstatene.

(2) Forskning i forbindelse med kreftbehandling av kjønnskjertlene kan 
finansieres.
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4. Forskningsområdene nevnt ovenfor skal revideres i 
annen fase av dette programmet (2010–2013) på bakgrunn av 
den vitenskapelige utvikling.

Artikkel 7

Overvåking,	vurdering	og	revisjon

1.	 Kommisjonen skal kontinuerlig og systematisk overvåke 
gjennomføringen av det sjuende rammeprogrammet og 
dets særprogrammer og jevnlig avlegge rapport om og spre 
resultatene av denne overvåkingen.

2. Kommisjonen skal senest i 2010, med bistand fra eksterne 
sakkyndige, gjennomføre en foreløpig vurdering, på grunnlag 
av faktiske opplysninger, av dette rammeprogrammet og dets 
særprogrammer med utgangspunkt i vurderingen foretatt i 
ettertid av det sjette rammeprogrammet. Vurderingen skal 
omfatte kvaliteten på den igangsatte forskningsvirksomheten 
og kvaliteten på gjennomføringen og forvaltningen samt 
framdriften med hensyn til å nå de fastsatte målene.

Kommisjonen skal oversende konklusjonene av denne 
vurderingen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske 
og sosiale komité og Regionkomiteen sammen med sine 
merknader og eventuelt forslag til tilpasninger av dette 
rammeprogrammet.

Før den foreløpige vurderingen skal det, så snart det foreligger 
tilstrekkelige opplysninger, utarbeides en framdriftsrapport som 
inneholder de første opplysningene om hvor effektive de nye 

tiltakene som er igangsatt under det sjuende rammeprogrammet 
er, og om den innsatsen som er gjort med hensyn til forenkling.

3. To år etter at dette rammeprogrammet er avsluttet, 
skal Kommisjonen la uavhengige sakkyndige foreta en 
ekstern vurdering av grunnlaget for programmet samt av 
gjennomføringen og resultatene.

Kommisjonen skal oversende konklusjonene av denne 
vurderingen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske 
og sosiale komité og Regionkomiteen sammen med sine 
merknader.

Artikkel 8

Ikrafttredelse

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

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES M. VANHANEN

 Formann Formann
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VEDLEGG I

VITENSKAPELIGE OG TEKNOLOGISKE MÅL, HOVEDLINJER FOR TEMAER OG TILTAK

Det sjuende rammeprogrammet gjennomføres for å ivareta de allmenne målene i traktatens artikkel 163, nemlig å styrke 
industriens konkurranseevne og oppfylle forskningsbehovene innenfor annen fellesskapspolitikk, for på den måten å 
bidra til å skape et kunnskapssamfunn som bygger på et europeisk forskningsområde, og som utfyller tiltak på nasjonalt 
og regionalt plan. Fremragende fagkunnskap innen vitenskapelig og teknologisk forskning, utvikling og demonstrasjon 
vil bli fremmet gjennom følgende fire programmer: samarbeid, ideer, mennesker og kapasitet.

I. SAMARBEID

 I denne delen av det sjuende rammeprogrammet vil det bli gitt ulike former for støtte til tverrnasjonalt samarbeid 
i og utenfor Unionen på en rekke temaområder som tilsvarer de viktigste områdene innen kunnskap og teknologi, 
der det er nødvendig å støtte og styrke forskning av høyeste kvalitet for å møte samfunnsmessige, økonomiske, 
miljømessige og industrielle utfordringer i Europa. Hoveddelen av denne innsatsen vil dreie seg om å forbedre 
industriens konkurranseevne ved hjelp av et forskningsprogram som gjenspeiler brukerbehovene i hele Europa.

Det overordnede målet er å bidra til bærekraftig utvikling.

De ti temaene for fellesskapstiltak er:

1)  helse,

2)  næringsmidler, landbruk og fiskeri, bioteknologi, 

3)  informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

4)  nanovitenskap, nanoteknologi, materialer og ny produksjonsteknologi,

5)  energi,

6)  miljø (herunder klimaendringer),

7)  transport (herunder luftfart),

8)  sosioøkonomiske vitenskaper og humanistiske fag,

9)  rommet,

10)  sikkerhet.

Disse temaene er bredt definert på et relativt høyt nivå slik at de kan tilpasses endrede behov og muligheter som 
kan oppstå i løpet av det sjuende rammeprogrammets varighet. For hvert av temaene er det fastsatt en rekke 
tiltak som angir de planlagte hovedlinjene for fellesskapsstøtte. Disse tiltakene er fastsatt på grunnlag av hvordan 
de kan bidra til å nå Fellesskapets mål, herunder overgangen til et kunnskapssamfunn, det relevante europeiske 
forskningspotensial og tilleggsverdien av fellesskapsstøtte på disse områdene.

Særlig oppmerksomhet vil bli rettet mot å sikre en effektiv samordning mellom temaområdene og å prioritere 
vitenskapsområder som går på tvers av temaene, for eksempel skogbruksforskning, kulturarv, havforskning og 
havteknologi.

Det vil bli oppmuntret til tverrfaglighet gjennom felles, tverrtematisk tilnærming til forsknings- og teknologiområder 
som er relevante for mer enn ett tema, med felles forslagsinnbydelser som en viktig samarbeidsform på tvers av 
temaene.

Særlig på områder av betydning for industrien er emnene fastsatt på grunnlag av blant annet arbeidet til ulike 
europeiske teknologiplattformer som er opprettet på områder der Europas konkurranseevne, økonomiske vekst og 
velferd avhenger av viktige framskritt innen forskning og teknologi på mellomlang og lang sikt. Innenfor europeiske 
teknologiplattformer samles berørte parter under ledelse av industrien for å fastsette og gjennomføre et strategisk 
forskningsprogram. Dette rammeprogrammet vil bidra til å virkeliggjøre disse strategiske forskningsprogrammene 
i de tilfellene der de utgjør en virkelig tilleggsverdi for Europa. Europeiske teknologiplattformer, eventuelt med 
deltaking av regionale forskningsdrevne grupper, kan spille en viktig rolle når det gjelder å lette og organisere 
industriens, også SMB-ers, deltaking i forskningsprosjekter på deres eget område, herunder prosjekter som er 
støtteberettiget i henhold til rammeprogrammet.
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De ti temaområdene omfatter også forskning som er nødvendig for å støtte opp under utforming, gjennomføring og 
vurdering av Fellesskapets politikk på områder som helse, sikkerhet, forbrukervern, energi, miljø, utviklingshjelp, 
fiskeri, sjøfart, landbruk, dyrs velferd, transport, utdanning og opplæring, sysselsetting, sosiale spørsmål, 
utjevning og opprettelsen av et område for frihet, sikkerhet og rettferdighet samt relevant standardforberedende 
forskning og forskning som drives samtidig med standardiseringsarbeidet, som kan bidra til å bedre standardenes 
samvirkingsevne og kvalitet og gjennomføringen av dem, og dermed også å øke Europas konkurranseevne. Særlig 
oppmerksomhet vil bli rettet mot samordning av forhold knyttet til rasjonell og effektiv energibruk innenfor 
rammeprogrammet og mot samordning med annen fellesskapspolitikk og andre fellesskapsprogrammer.

I tillegg til disse tiltakene vil to typer muligheter bli behandlet på en åpen og smidig måte under hvert temaområde:

–	 Framtidig og framvoksende teknologi: Støtte til forskning som har som mål å finne fram til eller videreutvikle 
nye vitenskapelige og teknologiske muligheter på et bestemt område og/eller i kombinasjon med andre relevante 
fagområder, gjennom særskilt støtte til spontane forskningsforslag, herunder felles forslagsinnbydelser; støtte 
nye ideer og grunnleggende nye bruksområder og utforske nye muligheter for kjøreplaner for forskning, særlig 
dem som gir muligheter for betydelige gjennombrudd; hensiktsmessig samordning med de tiltakene som 
gjennomføres under programmet «Ideer» vil bli garantert for å unngå overlapping og for å sikre best mulig 
bruk av de økonomiske midlene.

–	 Uforutsette politiske behov: Reagere på en smidig måte på nye politiske behov som oppstår i løpet av 
rammeprogrammets varighet, som utvikling eller hendelser som ikke kunne forutses og som krever en 
rask reaksjon, for eksempel nye epidemier eller nye problemer med hensyn til næringsmiddeltrygghet eller 
håndtering av naturkatastrofer.

Europeiske forskningstiltak gir en viktig tilleggsverdi i form av spredning og overføring av kunnskap, og det vil 
bli truffet tiltak for å øke bruken av resultatene innenfor næringsliv, politikk og samfunn. Immaterialrettigheter 
må også sikres, herunder i forbindelse med støtte til bekjempelse av piratproduksjon. Spredning av kunnskap 
vil bli ansett som en integrert del av alle temaområdene, med nødvendige begrensninger for temaet «Sikkerhet» 
på grunn av tiltakenes fortrolige karakter, herunder gjennom finansiering av nettverksinitiativer, seminarer og 
arrangementer, bistand fra eksterne sakkyndige og informasjons- og elektroniske tjenester, særlig CORDIS.

Komplementaritet og synergi mellom dette programmet og andre fellesskapsprogrammer vil bli sikret. Tiltak for å 
støtte nyskaping vil bli iverksatt innenfor rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping.

Særlig oppmerksomhet bør rettes mot å sikre tilstrekkelig deltaking fra små og mellomstore bedrifter (SMB-er)(1), 
særlig kunnskapsintensive SMB-er som deltar i tverrnasjonalt samarbeid. Konkrete tiltak, herunder støttetiltak for 
å lette deltaking fra SMB-er, vil bli iverksatt gjennom hele delen «Samarbeid» av programmet innenfor rammen av 
den strategien som vil bli utviklet innenfor hvert temaområde. Disse strategiene vil bli ledsaget av kvantitativ og 
kvalitativ overvåking med tanke på de fastsatte målene. Målet er at minst 15 % av de tilgjengelige midlene under 
programmets del «Samarbeid» skal gå til SMB-er.

Det vil også bli gitt støtte til initiativer som har som mål å engasjere et bredest mulig publikum utenfor 
forskningsmiljøet i debatten om vitenskapelige spørsmål og forskningsresultater, og til initiativer på området 
vitenskapelig kommunikasjon og utdanning, herunder eventuelt deltaking fra det sivile samfunns organisasjoner 
eller nettverk av slike organisasjoner. Spørsmålet om kjønn og likestilling mellom kvinner og menn vil bli tatt opp 
innenfor alle forskningsområder.

For å styrke den europeiske forskningens konkurranseevne må potensialet på hele det europeiske forskningsområdet 
få fritt spillerom. 

Prosjekter med fremragende vitenskapelige resultater som mål bør forvaltes best mulig, særlig med hensyn til 
bruken av ressurser.

Innenfor alle disse temaene vil det bli gitt støtte til tverrnasjonalt samarbeid gjennom

–	 forskningssamarbeid,

–	 felles teknologiinitiativer,

–	 samordning av forskningsprogrammer i tredjestater,

–	 internasjonalt samarbeid.

Forskningssamarbeid

Forskningssamarbeid vil utgjøre hoveddelen av og kjernen i Fellesskapets forskningsfinansiering. Målet er å 
etablere prosjekter og nettverk for fremragende forskning innenfor hovedområdene for kunnskapsutvikling, som 
kan tiltrekke seg forskere og investeringer fra Europa og resten av verden.

(1) I det sjuende rammeprogrammet omfatter SMB-er også svært små foretak.
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Dette vil bli oppnådd ved å støtte forskningssamarbeid gjennom en rekke finansieringsordninger: 
samarbeidsprosjekter, nettverk for fremragende forskning, samordnings-/støttetiltak (se vedlegg III).

Felles teknologiinitiativer

I et svært begrenset antall tilfeller kan et FTU-mål være så omfattende og ressursbehovet så stort at det rettferdiggjør 
opprettelsen av langsiktige offentlig-private partnerskap i form av felles teknologiinitiativer. Disse initiativene, som 
hovedsakelig bygger på de europeiske teknologiplattformenes arbeid, og som omfatter ett eller noen få utvalgte 
aspekter av forskningen på det området initiativet dekker, kombinerer investeringer fra privat sektor og nasjonal og 
europeisk offentlig finansiering, herunder tilskudd fra det sjuende rammeprogrammet og lån og garantifinansiering 
fra Den europeiske investeringsbank. Hvert enkelt felles teknologiinitiativ vil bli vedtatt særskilt, enten på grunnlag 
av traktatens artikkel 171 (som kan omfatte opprettelse av et fellesforetak) eller på grunnlag av beslutninger om 
særprogrammer i samsvar med traktatens artikkel 166 nr. 3.

Felles teknologiinitiativer vil bli identifisert på en åpen og oversiktlig måte ved hjelp av en vurdering på grunnlag 
av følgende kriterier:

–	 ikke mulig å nå målet med eksisterende virkemidler,

–	 omfanget av virkningene på industriens konkurranseevne og vekst,

–	 tilleggsverdien av europeisk støtte,

–	 hvor detaljert og tydelig det målet som skal nås og de resultatene som skal oppnås, defineres,

–	 i hvor stor grad næringslivet har forpliktet seg med hensyn til bruk av finansielle midler og ressurser,

–	 i hvilken grad bidragene medvirker til at større politiske mål blir nådd, herunder samfunnsnytte,

–	 evnen til å tiltrekke seg nasjonal støtte og til å påvirke nåværende og framtidig finansiering fra industrien.

De felles teknologiinitiativenes innhold må defineres klart, særlig med hensyn til

–	 økonomiske forpliktelser,

–	 varigheten av deltakernes forpliktelse,

–	 regler for inngåelse og oppsigelse av en kontrakt,

–	 immaterialrettigheter.

Tatt i betraktning de felles teknologiinitiativenes særlige omfang og kompleksitet vil store anstrengelser bli 
gjort for å sikre at de virker på en oversiktlig måte, og at all tildeling av fellesskapsmidler gjennom de felles 
teknologiinitiativene skjer på grunnlag av prinsippene i rammeprogrammet om fremragende fagkunnskap og 
konkurranse.

Det vil bli lagt særlig vekt på den overordnede sammenhengen og samordningen mellom felles teknologiinitiativer 
og programmer og prosjekter innenfor de samme områdene(1), idet deres nåværende framgangsmåter for 
gjennomføring respekteres, samt på å sikre at prosjektene er åpne for deltaking fra en rekke deltakere i hele Europa, 
særlig SMB-er.

Samordning av forskningsprogrammer i tredjestater

For tiltak innenfor dette området benyttes to hovedverktøyer: ERA-NET-ordningen og Fellesskapets deltaking 
i nasjonale forskningsprogrammer som flere medlemsstater gjennomfører i fellesskap (i henhold til traktatens 
artikkel 169). Tiltakene kan omfatte emner som ikke er direkte knyttet til de ti temaene, dersom de gir tilstrekkelig 
tilleggsverdi på europeisk plan. Tiltakene benyttes også for å øke graden av komplementaritet og synergi mellom 
det sjuende rammeprogrammet og tiltak som gjennomføres innenfor rammen av mellomstatlige strukturer som for 
eksempel EUREKA og COST(2).

(1) Særlig de tiltakene som gjennomføres av den mellomstatlige strukturen EUREKA. I tillegg kan erfaringen som oppnås i EUREKA-
gruppene være relevant for felles teknologiinitiativer på beslektede områder.

(2) Dette omfatter økonomisk støtte til administrasjon og samordning av COST.
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Med ERA-NET-ordningen vil samordningen av nasjonale og regionale tiltak bli utviklet og styrket gjennom 
følgende:

–	 Opprettelse av en ramme for aktører som gjennomfører offentlige forskningsprogrammer, med sikte på å øke 
samordningen av tiltakene. Dette vil omfatte støtte til nye ERA-NET samt til utvidelse av eksisterende ERA-
NET i dybden og bredden, for eksempel ved å utvide ordningenes partnerskap samt ved en gjensidig åpning 
av partenes programmer. Der det er aktuelt kan ERA-NET-ordningene brukes til samordning av programmer 
mellom europeiske regioner og medlemsstatene slik at de blir i stand til å samarbeide om initiativer i stor 
målestokk.

–	 I et begrenset antall tilfeller gi ytterligere økonomisk støtte fra Fellesskapet til de deltakerne som slår 
sammen sine ressurser med sikte på felles forslagsinnbydelser fordelt på sine respektive nasjonale og 
regionale programmer («ERA-NET PLUS»).

Fellesskapets deltaking i forskningsprogrammer som gjennomføres i fellesskap på grunnlag av traktatens artikkel 
169, er særlig relevant for europeisk samarbeid i stor målestokk «med variabel geometri» mellom medlemsstater 
med felles behov og/eller interesser. Slike artikkel 169-initiativer kan i klart definerte tilfeller innledes på områder 
som skal fastsettes i nært samarbeid med medlemsstatene, som også kan omfatte et mulig samarbeid med 
mellomstatlige programmer, og på grunnlag av følgende kriterier:

–	 relevans for Fellesskapets mål,

–	 en klar definisjon av målet som skal nås, og dets relevans for målene i dette rammeprogrammet,

–	 at det allerede foreligger et grunnlag (eksisterende eller planlagte forskningsprogrammer),

–	 europeisk tilleggsverdi,

–	 kritisk masse med hensyn til programmenes størrelse og antall og likheten mellom de tiltakene som omfattes 
av dem,

–	 om artikkel 169-samarbeid er den mest effektive måten å nå målene på.

Internasjonalt samarbeid

I denne delen av det sjuende rammeprogrammet vil tiltakene for internasjonalt samarbeid, som skal utgjøre 
europeisk tilleggsverdi og være av gjensidig interesse, være

–	 tiltak utformet for å få forskere og forskningsinstitusjoner i tredjestater til å øke sin deltaking innenfor 
temaområdene, med nødvendige begrensninger for temaet «Sikkerhet» på grunn av fortrolighetsaspektene, 
sammen med sterk innsats for å oppmuntre dem til å gripe denne muligheten,

–	 særskilte samarbeidstiltak innenfor hvert temaområde rettet mot tredjestater som har en gjensidig interesse av å 
samarbeide om særlige emner som er utvalgt på grunnlag av de berørte statenes vitenskapelige og teknologisk 
nivå og behov. Disse tiltakene, som har nær sammenheng med de bilaterale samarbeidsavtalene eller den 
multilaterale dialogen mellom EU og disse statene eller gruppene av stater, vil være et viktig verktøy for 
gjennomføringen av samarbeidet mellom EU og disse statene; Tiltakene omfatter særlig tiltak som har som 
mål å styrke forskningskapasiteten til søkerstater og nabostater, samt tiltak rettet mot utviklingsland og land 
som står på terskelen til å bli industriland, når tiltakene er rettet mot disse statene og landenes særlige behov 
på områder som for eksempel helse, herunder forskning på forsømte sykdommer, landbruk, fiskeri og miljø, 
og som gjennomføres på økonomiske vilkår tilpasset deres kapasitet.

Denne delen av rammeprogrammet omfatter tiltak for internasjonalt samarbeid innenfor hvert temaområde og 
på tvers av temaer. Gjennomføringen av slike tiltak vil bli tilpasset tiltakene i programmene «Mennesker» og 
«Kapasitet». Dette tiltaket vil bli støttet av en samlet strategi for internasjonalt samarbeid innenfor det sjuende 
rammeprogrammet.

TEMAER

1. Helse

	 Mål

Å forbedre europeiske borgeres helse og øke konkurranseevnen og nyskapingsevnen i bransjer og foretak 
knyttet til helse i Europa, og samtidig ta opp problemer knyttet til helsespørsmål på verdensplan, herunder 
nye epidemier. Hovedvekt vil bli lagt på translasjonsforskning (å omsette grunnforskningsresultater i 
kliniske anvendelser, herunder vitenskapelig validering av forsøksresultater), utvikling og validering av nye 
behandlingsmåter, helsefremmende og sykdomsforebyggende metoder, herunder metoder for å fremme barns 
helse, sunn aldring, diagnoseverktøyer og medisinsk teknologi samt en bærekraftig og effektiv helsetjeneste.
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Begrunnelse

Sekvenseringen av menneskets genom og den seneste utviklingen innen postgenom-forskningen har 
revolusjonert forskningen om menneskers helse og sykdommer. For å integrere de enorme datamengdene, 
forstå de underliggende biologiske prosessene og utvikle grunnleggende teknologi for bioindustri knyttet til 
helse, må det samles inn kritiske masser av fagkunnskaper og ressurser som ikke er tilgjengelig på nasjonalt 
plan, for å utvikle den kunnskap og den kapasitet som er nødvendig for å treffe tiltak.

For å oppnå betydelige framskritt innen translasjonsforskning knyttet til helse, som er avgjørende for å sikre 
at biomedisinsk forskning gir praktiske resultater og bedret livskvalitet, kreves det også tverrfaglige og 
felleseuropeiske metoder der ulike berørte parter deltar. Slike metoder gjør det mulig for Europa å bidra mer 
effektivt til internasjonale tiltak for å bekjempe sykdommer av betydning i verdenssammenheng.

Klinisk forskning om mange sykdommer (f.eks. kreft, hjerte- og karsykdommer og infeksjonssykdommer, 
psykiske og nevrologiske sykdommer, særlig de som har sammenheng med aldring, som f.eks. Alzheimer og 
Parkinsons sykdom) krever internasjonale multisenterprøvinger for å oppnå det nødvendige antall pasienter 
på kort tid.

Epidemiologisk forskning krever mange ulike befolkningsgrupper og internasjonale nettverker for å gi 
resultater av betydning. Utvikling av nye diagnose- og behandlingsmetoder for sjeldne sykdommer samt 
gjennomføring av epidemiologisk forskning om de nevnte sykdommene krever også at mange stater deltar for 
å øke antallet pasienter til hver undersøkelse. Helsepolitikkstyrt forskning på europeisk plan gjør det mulig 
å sammenligne modeller, systemer, data og pasientmateriale som finnes i nasjonale databaser og biobanker.

En sterk biomedisinsk forskning på EU-plan vil bidra til å styrke konkurranseevnen til den medisinske 
bioteknologien, den medisinske teknologien og den farmasøytiske industrien i Europa. EUs samarbeid med 
utviklingsland vil gjøre det mulig for disse landene å bygge opp forskningskapasitet. EU må også spille en 
aktiv rolle for å skape et miljø som kan bidra til nyskaping i offentlig sektor og i den farmasøytiske sektoren, 
på en måte som dekker behovene innenfor offentlig helse, særlig med sikte på å gjøre klinisk forskning så 
vellykket som mulig. Forskningsorienterte SMB-er utgjør den viktigste økonomiske drivkraften på områdene 
medisinsk bioteknologi og medisinsk teknologi. Selv om Europa nå har flere bioteknologiselskaper enn 
USA, er de fleste små og ikke så godt etablert som sine konkurrenter. Offentlig-private forskningstiltak på 
EU-plan vil lette utviklingen av disse selskapene. EUs forskning vil også bidra til utviklingen av nye normer 
og standarder for etablering av en hensiktsmessig lovgivningsramme for ny medisinsk teknologi (f.eks. 
regenerativ medisin). Europas ledende stilling i verden innen forskning og nyskaping på området alternative 
forsøksstrategier, særlig metoder som ikke omfatter dyreforsøk, bør sikres.

De tiltakene som vil bli omfattet, er oppført nedenfor, herunder forskning som er avgjørende for politiske krav. 
Langsiktige forskningsprogrammer, f.eks. slike som er opprettet innenfor europeiske teknologiplattformer, 
f.eks. den om nyskapende medisin, vil bli gitt støtte når det er relevant. Ytterligere tiltak kan gis støtte for å 
dekke nye politiske behov, f.eks. på områdene helsepolitikk og helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

De strategiske spørsmålene om barns helse og barnesykdommer samt den aldrende befolkningens helse vil bli 
viet særlig oppmerksomhet og må eventuelt behandles under alle tiltak innenfor dette temaet.

Etiske, rettslige og sosioøkonomiske spørsmål vil bli behandlet under hvert av følgende tiltak.

Tiltak

–	 Bioteknologi, generiske verktøyer og medisinsk teknologi for menneskers helse

–	 Høykapasitetsforskning: Tilrettelegge for grunnforskning innen genomikk (genom- og postgenom-
forskning) og biomedisin gjennom økt produksjon, standardisering, innsamling og analyse av data.

–	 Påvisning, diagnose og overvåking: Vekt på ikke-invasive eller minst mulig invasive metoder 
og teknologier, som f.eks. forebyggende verktøyer for regenerativ medisin (f.eks. molekylær 
bildebehandling og diagnose).
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–	 Forutsi behandlingers egnethet, sikkerhet og virkning: Utvikle og validere biologiske markører, in 
vivo- og in vitro-metoder og -modeller, herunder simulering, farmakogenomikk, terapeutiske metoder 
for frigivelse av legemidler og alternativer til dyreforsøk.

–	 Nyskapende terapeutiske metoder og inngrep: Forske på, konsolidere og sikre ytterligere utvikling 
innenfor avansert terapi og teknologi med mulig anvendelse på mange sykdommer og forstyrrelser, 
som f.eks. nye terapeutiske verktøyer for regenerativ medisin.

–	 Omsette forskningsresultater til gagn for menneskers helse

–	 Integrering av biologiske data og prosesser – datainnsamling i stor skala, systembiologi (herunder 
modellering av komplekse systemer): Produsere og analysere den enorme datamengden som kreves 
for bedre å forstå de sammensatte nettene som styrer de tusenvis av gener og genprodukter som 
kontrollerer viktige biologiske prosesser i alle relevante organismer og på alle organisasjonsnivåer.

–	 Forskning på hjernesykdommer og beslektede sykdommer, menneskers utvikling og aldring: Utforske 
prosessen knyttet til sunn aldring og vekselvirkningene mellom genene, miljøet og hjernens aktivitet 
både under normale forhold og i forbindelse med hjernesykdommer og beslektede sykdommer knyttet 
til alder (f.eks. demens).

–	 Translasjonsforskning om infeksjonssykdommer: Bekjempe legemiddelresistens, de globale truslene 
fra HIV/AIDS, malaria og tuberkulose samt hepatitt og eventuelle nye og på nytt framvoksende 
epidemier (f.eks. SARS og sterkt sykdomsframkallende influensa).

–	 Translasjonsforskning om større sykdommer — kreft, hjerte- og karsykdommer, sukkersyke/
overvekt, sjeldne sykdommer, andre kroniske sykdommer, blant annet leddbetennelse, revmatiske 
lidelser og muskel-/skjelettlidelser samt sykdommer i åndedrettsorganene, herunder slike som er 
forårsaket av allergi: Utvikle pasientrettede strategier fra forebygging til diagnose med særlig vekt på 
behandling, herunder klinisk forskning og bruk av virksomme stoffer. Det vil bli tatt hensyn til ulike 
sider ved lindrende medisin.

–	 Gjøre tilbudet av helsetjenester for europeiske borgere best mulig

–	 Omsette kliniske resultater i klinisk praksis: Skape et kunnskapsgrunnlag for å treffe kliniske 
beslutninger og for å finne løsninger på problemer knyttet til det å omsette resultater fra klinisk 
forskning i klinisk praksis, særlig spørsmål knyttet til pasientsikkerhet og bedre bruk av legemidler 
(herunder visse sider ved legemiddelovervåking og vitenskapelig utprøvde utfyllende og alternative 
legemidler) samt særlige problemer knyttet til barn, kvinner og eldre.

–	 Helsetjenestenes kvalitet, effektivitet og solidaritet, herunder helsetjenester under omstilling og 
hjemmehjelpsstrategier: Omsette effektive behandlingsmetoder i ledelsesbeslutninger, vurdere 
kostnader, effektivitet og fordeler ved ulike behandlingsmetoder, også med hensyn til pasientsikkerhet, 
fastsette behovene og vilkårene for et tilstrekkelig tilbud av menneskelige ressurser, analysere 
de faktorer som påvirker mulighetene for lik tilgang til helsetjenester av høy kvalitet (også for 
vanskeligstilte grupper), herunder analyser avbefolkningsendringer (f.eks. aldring, bevegelighet og 
migrasjon og endrede arbeidsforhold).

–	 Økt sykdomsforebygging og bedre bruk av legemidler: Utarbeide effektive folkehelsetiltak med vekt 
på et større antall viktige helsefaktorer (f.eks. stress, kosthold, livsstil eller miljøfaktorer og deres 
innvirkning på bruken av legemidler). Kartlegge vellykkede tiltak innenfor ulike helsetjenestemiljøer 
for å bedre måten legemidler forskrives på og pasientenes legemiddelbruk (herunder forhold knyttet 
til legemiddelovervåking og interaksjon mellom legemidler).

–	 Hensiktsmessig bruk av ny medisinsk behandling og medisinsk teknologi: Vurdering og overvåking 
av sikkerheten og virkningen på lang sikt ved utstrakt bruk av ny medisinsk teknologi (herunder 
utstyr) og avansert terapi, for å sikre et høyt nivå for vern av og fordeler for folkehelsen.
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2. Næringsmidler, landbruk og fiskeri samt bioteknologi

Mål

Å bygge opp en europeisk kunnskapsbasert bioøkonomi(1) ved å bringe sammen vitenskap, industri og 
andre berørte parter for å dra nytte av nye og framvoksende forskningsmuligheter med vekt på sosiale, 
miljømessige og økonomiske utfordringer: den økende etterspørselen etter sikrere og sunnere næringsmidler 
av høy kvalitet og bærekraftig bruk og produksjon av fornybare bioressurser; den økende risikoen for 
epizootiske og zoonotiske sykdommer og sykdommer knyttet til næringsmidler; trusler mot en bærekraftig 
og sikker landbruks-, akvakultur- og fiskeriproduksjon, og den økende etterspørselen etter næringsmidler av 
høy kvalitet, samtidig som det tas hensyn til dyrs velferd og virkningene på land- og kystdistriktene samt til 
forbrukernes særlige kostbehov.

Begrunnelse

Nyskaping og ny kunnskap innenfor bærekraftig forvaltning, produksjon og bruk av biologiske ressurser 
(mikroorganismer, planter, dyr) vil legge grunnlaget for nye, bærekraftige, sikre, miljøeffektive og 
konkurransedyktige produkter innenfor landbruk, fiskeri, fôr, næringsmidler, helse, skogbruk og beslektede 
sektorer. I tråd med den europeiske strategien for biovitenskap og bioteknologi(2) vil dette bidra til å øke 
konkurranseevnen til europeiske selskaper innenfor landbruk og bioteknologi, frø og næringsmidler, særlig 
SMB-er, og samtidig bedre den sosiale velferden.

Forskning på trygghet i næringsmiddel- og fôrkjeden, kostholdssykdommer, kostvalg og næringsmidlenes og 
ernæringens innvirkning på helsen vil bidra til å bekjempe kostholdssykdommer (f.eks. overvekt og allergier) 
og infeksjonssykdommer (f.eks. overførbar spongiform encefalopati, aviær influensa), og samtidig være 
et viktig bidrag til å gjennomføre eksisterende og utforme framtidige strategier og forskrifter på områdene 
folkehelse, dyre- og plantehelse og forbrukervern.

Europeisk industri på disse områdene kjennetegnes av stort mangfold av hovedsakelig små foretak, og selv 
om dette utgjør både en styrke og en mulighet for Unionen, fører det til en usammenhengende tilnærming 
til de samme problemene. Problemene løses best gjennom økt samarbeid og deling av sakkunnskap, f.eks. 
i forbindelse med nye metoder, teknologier, prosesser og standarder som følge av endringer i Fellesskapets 
regelverk.

Flere europeiske teknologiplattformer bidrar ved å fastsette felles forskningsprioriteringer på områder 
som plantegenomikk og bioteknologi, skogbruk og trebasert industri, dyrehelse på verdensplan, 
husdyroppdrett, næringsmiddelbioteknologi og industriell bioteknologi. Forskningen som utføres vil gi 
det kunnskapsgrunnlaget som er nødvendig for å støtte den felles landbrukspolitikk og den europeiske 
skogbruksstrategi, landbruks- og handelsspørsmål, sikkerhetsaspekter ved genmodifiserte organismer («GMO-
er»), regler for næringsmiddeltrygghet, fellesskapsstandarder for dyrehelse, bekjempelse av dyresykdommer 
og dyrs velferd samt reformen av den felles fiskeripolitikk med sikte på å oppnå bærekraftig utvikling innen 
fiskeri og akvakultur og trygge produkter fra havet(3). Av sosiale hensyn åpnes det også for å imøtekomme nye 
politiske behov på en smidig måte, særlig med hensyn til nye risikoer og sosiale eller økonomiske tendenser 
og behov.

Tiltak

–	 Bærekraftig produksjon og forvaltning av biologiske ressurser fra land-, skog- og vannmiljøer: Muliggjøre 
forskning på teknologiområder som genomikk, proteomikk, metabolomikk, systembiologi, bioinformatikk 
og konvergerende teknologi for mikroorganismer, planter og dyr, herunder forskning om utnytting og 
bærekraftig bruk av deres biologiske mangfold.

For landbaserte biologiske ressurser vil forskningen dreie seg om jordas fruktbarhet, bedre avlinger og 
produksjonssystemer i alt sitt mangfold, herunder økologisk landbruk, programmer for kvalitetsproduksjon 
og overvåking og vurdering av GMO-ers virkning på mennesker og miljø; plantehelse, bærekraftig, 
konkurransedyktig og flerfunksjonelt landbruk og skogbruk; utvikling av landdistriktene; dyrs helse og 
velferd, oppdrett og produksjon; infeksjonssykdommer hos dyr, herunder epidemiologiske undersøkelser, 
zoonoser og deres sykdomsframkallende mekanismer samt sykdommer knyttet til fôr; andre trusler mot 
en bærekraftig og sikker næringsmiddelproduksjon, herunder klimaendringer, sikker disponering av avfall 
fra dyr.

(1) Termen «bioøkonomi» omfatter all industri og alle økonomiske sektorer som produserer, forvalter og på annen måte utnytter 
biologiske ressurser og tilhørende tjenester, forsynings- eller forbruksindustri, f.eks. landbruk, næringsmidler, fiskeri, skogbruk osv.

(2) «Biovitenskap og bioteknologi — en strategi for Europa» — KOM(2002) 27.
(3) Tilleggsforskning med hensyn til bærekraftig forvaltning og bevaring av naturressurser tas opp under temaet «Miljø (herunder 

klimaendringer)».
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Med hensyn til biologiske ressurser fra vannmiljøer vil forskningen støtte bærekraftig utvikling og 
konkurranseevne i fiskeriene, skaffe vitenskapelig og teknisk grunnlag for fiskeriforvaltning og støtte 
bærekraftig utvikling av akvakultur, herunder oppdrett og velferd.

Utvikling av nødvendige verktøyer (herunder IKT-verktøyer) som sakkyndige og andre aktører trenger på 
områder som landbruk, fiskeri og akvakultur samt utvikling av landdistriktene (metoder for landskapsvern, 
utnytting av jorda osv.); sosioøkonomiske og etiske sider ved produksjon.

–	 «Fra bord til jord» — næringsmidler (herunder produkter fra havet), helse og velvære: Forbrukermessige, 
samfunnsmessige, kulturelle, industrielle og helsemessige samt tradisjonelle sider ved næringsmidler og 
fôr, herunder atferdsvitenskap og kognitiv vitenskap; ernæring, sykdommer og lidelser knyttet til kosthold, 
herunder overvekt og allergier hos barn og voksne; ernæring i forbindelse med sykdomsforebygging 
(herunder økt kunnskap om næringsmidlers helsebringende bestanddeler og egenskaper); nyskapende 
teknologi for bearbeiding av næringsmidler og fôr (herunder emballasje og teknologi fra andre områder 
enn næringsmidler); bedre kvalitet og sikkerhet, både kjemisk og biologisk, for næringsmidler, 
drikkevarer og fôr; bedre metoder for kontroll av næringsmiddeltrygghet; integritet i (og kontroll av) 
næringsmiddelkjeden; hvordan næringsmiddel- og fôrkjeden påvirker og påvirkes fysisk og biologisk 
av miljøet; hvordan næringsmiddelkjeden påvirkes av og står imot globale endringer; begrepet «hele 
næringsmiddelkjeden» (herunder havprodukter og andre råstoffer og bestanddeler i næringsmidler); 
sporbarhet og videreutvikling; næringsmidlers ekthet; utvikling av nye ingredienser og produkter.

 Biovitenskap, bioteknologi og biokjemi for bærekraftige varer som ikke er næringsmidler, og for 
bærekraftig behandling av disse: Bedre avlinger og skogressurser, råvarer, havprodukter og biomasse 
(herunder havressurser) til energi, miljø og varer med en høy tilleggsverdi, f.eks. materialer og 
kjemikalier (herunder biologiske ressurser til bruk i den farmasøytiske industrien og i legemidler), 
herunder nye driftssystemer, biologiske prosesser og metoder for biologisk raffinering; biokatalyse; nye 
og forbedrede mikroorganismer og enzymer; skogbruksprodukter og -prosesser og trebaserte produkter 
og prosesser; biologisk miljøsanering og renere biologiske prosesser, utnytting av landbruksindustriavfall 
og biprodukter.

3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Mål

Å bedre den europeiske industriens konkurranseevne og gjøre Europa i stand til å beherske og utforme den 
framtidige utviklingen innen IKT slik at de europeiske samfunnsmessige og økonomiske krav oppfylles. 
IKT utgjør selve kjernen i kunnskapssamfunnet. Tiltakene vil styrke Europas vitenskapelige og teknologiske 
grunnlag og sikre Europas ledende stilling i innen IKT på verdensplan, bidra til å drive fram og oppmuntre 
til nyskaping og kreativitet i forbindelse med produkter, tjenester og prosesser gjennom bruk av IKT og sikre 
at IKT-framskritt raskt omgjøres til fordeler for Europas borgere, næringsliv, industri og myndigheter. Disse 
tiltakene vil også bidra til å minske den digitale kløften og sosial utstøting.

Begrunnelse

IKT er avgjørende for Europas framtid og bidrar til å styrke gjennomføringen av Lisboa-strategien. IKT virker 
som en katalysator på tre sentrale områder: Produktivitet og nyskaping, modernisering av offentlige tjenester 
og framskritt innen vitenskap og teknologi. Halvparten av produktivitetsgevinstene i våre økonomier skyldes 
IKTs virkning på produkter, tjenester og forretningsprosesser. IKT er den viktigste faktoren når det gjelder å 
fremme nyskaping og kreativitet og å håndtere endringer i verdikjeder på tvers av industri- og tjenestesektorer.

IKT spiller en avgjørende rolle for å møte den økte etterspørselen etter helsetjenester og sosiale tjenester, særlig 
for mennesker med særlige behov, herunder en aldrende befolkning, for å modernisere områder av offentlig 
interesse, f.eks. utdanning, kulturarv, sikkerhet, energi, transport og miljø, og for å fremme tilgjengelighet og 
åpenhet i forbindelse med offentlig forvaltning og politiske utviklingsprosesser. IKT spiller en viktig rolle med 
hensyn til forvaltning og kommunikasjon innenfor FTU, og bidrar til framskritt på andre områder av vitenskap 
og teknologi ved å endre måten forskere driver forskning, samarbeider og utvikler nye ideer på.

De økende økonomiske og samfunnsmessige kravene, den fortsatte integrasjonen av IKT i alle deler av 
samfunnet og behovet for å flytte teknologiens grenser samt å utvikle nyskapende IKT-baserte produkter og 
tjenester av høy verdi, gjør at forskningen står overfor stadig nye oppgaver. Skal teknologien bringes nærmere 
brukerne og oppfylle organisasjonsmessige behov, må teknologiens kompleksitet skjules og funksjonene 
vises bare ved behov. Teknologien må bli funksjonell, svært enkel å bruke, tilgjengelig og rimelig og det 
må tilbys nye IKT-baserte anvendelser, løsninger og tjenester som brukerne har tillit til, som er pålitelige og 
som kan tilpasses brukernes miljø og behov. Som følge av kravet om «mer for mindre» deltar IKT-forskere i 
et verdensomspennende kappløp der det satses på miniatyrisering, kontroll med tilnærmingen mellom data-, 
kommunikasjon- og medieteknologi, herunder bedre samvirkingsevne mellom systemer, og tilnærmingen 
mellom andre relevante vitenskaper og fagområder samt oppbygging av systemer som er i stand til å lære og 
utvikle seg.
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Av denne mangeartede innsatsen vokser det fram en ny teknologibølge. IKT-forskningen vil også dra nytte av 
en rekke vitenskapelige og teknologiske fagområder, herunder bioteknikk og biovitenskap, kjemi, psykologi, 
pedagogikk, kognitiv vitenskap og samfunnsvitenskap samt humanistiske fag.

IKT er en av de mest forskningsintensive sektorene. IKT-forskning, både offentlig og privat, utgjør en tredel 
av den samlede forskningsinnsatsen i alle større økonomier. Selv om Europa allerede har en industriell og 
teknologisk lederrolle på viktige IKT-områder, sakker vi akterut i forhold til våre største konkurrenter med 
hensyn til investeringer i IKT-forskning. Bare ved en fornyet og sterkere felles innsats på europeisk plan vil 
vi være i stand til på en best mulig måte å utnytte de mulighetene som framskritt innen IKT kan gi. IKT-
forskning som bygger på en utviklingsmodell med «åpen kildekode» har vist seg å være en nyttig kilde til 
nyskaping og sterkere samarbeid. Resultatene fra IKT-forskningen kan brukes på ulike måter og føre til ulike 
forretningsmodeller.

 IKT-forskningen vil, være tett knyttet til politiske tiltak for IKT-utnytting og til lovgivningsmessige tiltak 
innenfor rammen av en omfattende og helhetlig strategi. Prioriteringene er fastsatt på grunnlag av omfattende 
samråd der en rekke europeiske teknologiplattformer og næringslivsinitiativer har bidratt på områder som 
nanoelektronikk, mikrosystemer, innebygde systemer, mobil og trådløs kommunikasjon, elektroniske medier, 
fotonikk, robotikk og programvare, tjenester og GRID-infrastruktur, herunder gratis og fri programvare basert 
på åpen kildekode. Spørsmål knyttet til bærekraftighet vil også bli vurdert, særlig på området elektronikk.

Tiltak

Forskningens rolle med hensyn til framtidige og framvoksende teknologier er særlig viktig i forbindelse 
med dette temaet, som går ut på å støtte grensesprengende forskning innenfor sentrale informasjons- og 
kommunikasjonsteknologier og kombinasjonen av disse med andre relevante områder og fagområder; å 
fremme nye ideer og grunnleggende nye bruksområder og utforske nye muligheter for kjøreplaner for IKT-
forskning, herunder utforsking av kvantevirkninger, systemintegrasjon og intelligente systemer.

–	 Nøkkelområder innenfor IKT:

–	 Nanoelektronikk, fotonikk og integrerte mikro-/nanosystemer: Flytte grensene for miniatyrisering, 
integrasjon, variasjon, lagring og tetthet; Øke yteevnen og mulighetene til å produsere til lavere 
kostnader; Lette innarbeidingen av IKT i en rekke anvendelser; grensesnitt; grunnforskning som 
krever at nye konsepter utforskes.

–	 Allment utbredte kommunikasjonsnett med ubegrenset kapasitet: Allmenn tilgang via heterogene nett 
— fastnett, mobilnett, trådløse nett og kringkastingsnett med lokal, regional eller verdensomspennende 
rekkevidde — som muliggjør ubegrenset overføring av stadig økende mengder data og tjenester 
overalt og til enhver tid.

–	 Innebygde systemer, databehandling og kontroll: Kraftige, sikre og distribuerte, pålitelige og effektive 
databehandlings-, lagrings- og kommunikasjonssystemer og -produkter som er innebygd i gjenstander 
og fysiske infrastrukturer, og som kan føle, styre og tilpasse seg sine omgivelser; samvirkingsevne 
mellom diskrete og kontinuerlige systemer.

–	 Programvare, GRID-infrastruktur, sikkerhet og pålitelighet: Dynamiske, tilpasningsdyktige, pålitelige 
og utprøvde programvarer og tjenester, plattformer for programvare og tjenester, sammensatte 
systemer og ny databehandlingsarkitektur, også som en offentlig tjeneste.

–	 Kunnskapssystemer, kognitive systemer og læringssystemer: Semantiske systemer; fastholde og 
utnytte kunnskap som er innebygd i nett- og multimedieinnhold; kunstige systemer inspirert av 
biologiske systemer som oppfatter, forstår, lærer, utvikler seg og handler selvstendig; læring ved hjelp 
av brukervennlige maskiner og gjennom mennesker på grunnlag av en bedre forståelse av menneskers 
oppfatningsevne.

–	 Simulering, visualisering, interaksjon og blandede virkeligheter: Verktøyer for nyskapende 
formgivning og kreativitet når det gjelder produkter, tjenester og digitale medier samt for naturlig 
språktilpasset og kontekstrik interaksjon og kommunikasjon.

–	 Nye perspektiver for IKT som bygger på andre fagområder innenfor vitenskap og teknologi, herunder 
matematikk og fysikk, bioteknologi, material- og biovitenskap, for å miniatyrisere IKT-utstyr til 
størrelser som er forenlige med og kan inngå i en vekselvirkning med levende organismer, for å 
gjøre systemteknikk og informasjonsbehandling mer effektiv og brukervennlig og for å modellere og 
simulere den levende verden.
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–	 Integrasjon av teknologi:

–	 Individnivå: Utstyr til personkommunikasjon og databehandling, tilbehør, datautstyr integrert i klær, 
implantater; deres grensesnitt og sammenkopling med tjenester og ressurser.

–	 I hjemmet: Kommunikasjon, overvåking, kontroll, hjelp; ubegrenset samvirkingsevne og bruk av alt 
utstyr; interaktivt digitalt innhold og interaktive digitale tjenester.

–	 Robotsystemer: Avanserte selvstyrende systemer; erkjennelse, kontroll, handleevne, naturlig 
samspill og samarbeid; miniatyrisering, menneskelignende teknologi.

–	 Intelligent infrastruktur: Verktøyer som gjør infrastruktur som er av avgjørende betydning i 
hverdagen mer effektiv og brukervennlig, lettere å tilpasse og vedlikeholde, mer slitesterk og 
mindre følsom for feil.

–	 Forskning om anvendelser:

–	 IKT som skal møte samfunnets utfordringer: Nye systemer, nye materialer, strukturer, teknologier 
og tjenester av samfunnsmessig interesse som gir økt kvalitet, effektivitet, tilgang og integrasjon i 
samfunnet, herunder tilgjengelighet for funksjonshemmede; brukervennlige anvendelser, integrasjon 
av nye teknologier og nye initiativer som intelligente omgivelser:

–	 Helse: Bedre sykdomsforebygging og helsetjenester, tidlig diagnose, behandling og individuell 
tilpasning; handlefrihet, sikkerhet, overvåking og bevegelighet for pasientene; helseinformasjonssted 
hvor man kan innhente og forvalte kunnskaper.

–	 Å bedre integrasjon og deltaking på like vilkår og unngå digitale kløfter; tekniske hjelpemidler for 
eldre og funksjonshemmede; formgivning for alle,

–	 Bevegelighet: Intelligente IKT-baserte transportsystemer og kjøretøyer og intelligente tjenesteløsninger 
for turisme som gjør det mulig for mennesker og varer å bli transportert på en trygg, miljøvennlig, 
behagelig og effektiv måte.

–	 Til gagn for miljøet, risikohåndtering og bærekraftig utvikling, å forebygge eller minske sårbarheten 
og begrense følgene av naturkatastrofer, industriulykker og menneskers virksomhet i forbindelse med 
økonomisk utvikling.

–	 For offentlige myndigheter på alle nivåer: Effektivitet, åpenhet og ansvarlighet for en offentlig 
forvaltning i verdensklasse og forbindelser med borgere og næringsliv, til støtte for demokratiet og 
slik at alle får tilgang til opplysninger.

–	 IKT for å fremme innhold, kreativitet og personlig utvikling:

–	 Nye tenkemåter med hensyn til medier og nye former for innhold, herunder underholdning; utvikling 
av og tilgang til interaktivt digitalt innhold; rikere opplevelser for brukerne; kostnadseffektiv levering 
av innhold; forvaltning av digitale rettigheter; hybridmedier.

–	 Teknologistøttet læring; smidige læringsløsninger som er tilpasset sammenhengen; aktiv læring.

–	 IKT-baserte systemer som skal lette tilgang til og bruk over tid av digitale kulturelle og vitenskapelige 
ressurser og verdier i et flerspråklig/flerkulturelt miljø, også med hensyn til kulturarven.

–	 IKT til støtte for næringsliv og industri:

–	 Nye former for dynamiske samvirkende forretningsprosesser i nettverk, digitale økosystemer, 
blant annet for å styrke små og mellomstore organisasjoner og sammenslutninger; best mulig 
arbeidsorganisering og arbeidsmiljøer kjennetegnet ved samarbeid som f.eks. kunnskapsdeling og 
interaktive tjenester (f.eks. for turisme).

–	 Produksjon, herunder tradisjonell industri: Rask og tilpasningsdyktig utforming, produksjon og 
levering av svært kundetilpassede varer; digital og virtuell produksjon; verktøyer for modellering, 
simulering, optimering og presentasjon; miniatyriserte og integrerte IKT-produkter.

–	 Tillitskapende IKT: Identitetsforvaltning; autentisering og godkjenning; teknologi for å bedre personvernet; 
forvaltning av rettigheter og eiendeler; vern mot Internett-trusler, samordnet med andre temaer, særlig 
temaet «Sikkerhet».
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4. Nanovitenskap, nanoteknologi, materialer og ny produksjonsteknologi

Mål

Å bedre den europeiske industriens konkurranseevne og utvikle kunnskap for sikre at den omdannes fra 
en ressursintensiv til en kunnskapsintensiv industri, ved å endre kunnskapen gradvis og bruke avgjørende 
kunnskap til nye anvendelser i grenseområdet mellom forskjellige teknologier og fagområder. Dette vil 
være til gagn for både ny høyteknologiindustri og for mer høyverdig tradisjonell kunnskapsindustri, idet 
det blir lagt særlig vekt på en egnet spredning av FTU-resultater til SMB-er. Disse tiltakene gjelder i første 
rekke grunnleggende teknologier som påvirker alle industrisektorer og mange andre temaer i det sjuende 
rammeprogrammet.

Begrunnelse

De stadig større vanskelighetene som mange industrivirksomheter berøres av, ser ikke lenger ut til å være 
begrenset til tradisjonelle arbeidskraftintensive sektorer, men begynner å merkes i mellomsektorene, der 
europeisk industri tradisjonelt har hatt sin store styrke, og også i noen høyteknologisektorer. Et sterkt 
industrigrunnlag må bevares ved å styrke kunnskapsinnholdet i eksisterende industri samt skape en sterk 
kunnskapsbasert, kunnskapsintensiv industri i Europa, der det legges vekt på utnytting av grunnforskning 
til industrielle anvendelser. Dette vil også innebære at eksisterende SMB-er moderniseres og at nye 
kunnskapsdrevne SMB-er opprettes og vokser som resultat av spredningen av kunnskap og sakkunnskap 
gjennom samarbeidsprogrammer.

Industriens konkurranseevne i framtiden vil i stor grad avhenge av nanoteknologi og dens anvendelser. 
Den FTU innenfor nanovitenskap og nanoteknologi som er påbegynt på mange områder, kan framskynde 
omdanningen av europeisk industri. EU har en anerkjent lederstilling på områder som nanovitenskap, 
nanoteknologi, materialer og produksjonsteknologi, som må styrkes for å sikre og forbedre EUs stilling i en 
stadig mer konkurransepreget verden.

Materialer med nye egenskaper er en forutsetning for den europeiske industris framtidige konkurranseevne og 
grunnlaget for tekniske framskritt på mange områder.

Det er mulig å fastsette viktige prioriteringer for industrien og innarbeide dem i anvendelser i ulike 
sektorer gjennom tiltak som europeiske teknologiplattformer på områder som nanoelektronikk, produksjon, 
kraftproduksjon, stål, kjemi, energi, transportindustri, bygg og anlegg, sikkerhet på arbeidsplassen, tekstiler, 
keramikk, treindustri og nanomedisin. Dette vil bidra til fastsettelsen av felles prioriteringer og mål for 
forskningen. I tillegg vil en smidig reaksjon på nye politiske behov som oppstår i løpet av det sjuende 
rammeprogrammets varighet, også bety at relevante spørsmål om politikk, regelverk, standardisering og 
virkninger vil bli behandlet.

Tiltak

–	 Nanovitenskap, nanoteknologi

–	 Utvikling av ny kunnskap om fenomener som er avhengige av grensesnitt og størrelse; kontroll 
på nanonivå av materialegenskaper for nye anvendelser; integrasjon av teknologier på nanonivå, 
herunder overvåking og bruk av sensorer; selvsamlende egenskaper; nanomotorer; nanomaskiner og 
nanosystemer; metoder og verktøyer for bestemmelse og håndtering i nanomålestokk; nanoteknologi 
og høypresisjonsteknologi i kjemien for produksjon av grunnmaterialer og hovedbestanddeler; 
undersøkelse og produksjon av bestanddeler med nanometerpresisjon; innvirkning på menneskers 
sikkerhet og helse og på miljøet; metrologi, overvåking og bruk av sensorer, nomenklatur og 
standarder; utforskning av nye konsepter og metoder i forbindelse med anvendelser i forskjellige 
sektorer, herunder integrasjon av og tilnærming mellom framvoksende teknologier. Innenfor rammen 
av tiltakene vil det også bli undersøkt hvilken innvirkning nanoteknologien har på samfunnet samt 
nanovitenskapens og nanoteknologiens betydning for løsing av samfunnsproblemer.

–	 Materialer

–	 Utvikling av ny kunnskap om overflater og materialer med høy ytelse til nye produkter og prosesser 
samt reparasjon av disse; kunnskapsbaserte materialer med skreddersydde egenskaper og forutsigbar 
ytelse; mer pålitelig utforming og simulering; datamodellering; større kompleksitet; miljøforenlighet; 
integrasjon av nano-, mikro- og makrofunksjoner innenfor kjemisk teknologi og materialbearbeiding; 
nye nanomaterialer, herunder nanokomposittmaterialer, biomaterialer og hybridmaterialer, herunder 
utforming og kontroll av deres bearbeiding, egenskaper og ytelse.
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–	 Ny produksjon

–	 Skape vilkår for og kapasitet til bærekraftig, kunnskapsintensiv produksjon, herunder utarbeiding, 
utvikling og validering av nye tenkemåter som oppfyller framvoksende industrielle behov og fremmer 
moderniseringen av det europeiske industrigrunnlaget; utvikling av allmenne produksjonsverktøyer 
for tilpasningsdyktig, kunnskapsbasert produksjon i nett; utvikling av nye tekniske konsepter som 
utnytter tilnærmingen mellom teknologier (f.eks. nano-, mikro-, bio-, geo- og informasjonsteknologi 
samt optisk og kognitiv teknologi og tilknyttede tekniske krav) til neste generasjon nye eller fornyede 
produkter og tjenester med høy tilleggsverdi samt tilpasning til stadig nye behov; innføring av 
produksjonsteknologi med høy kapasitet.

–	 Integrasjon av teknologi til industrielle formål

–	 Integrasjon av ny kunnskap, nano- og mikroteknologi, materialer og produksjon i anvendelser 
innenfor og på tvers av sektorer, på områder som helse, næringsmidler, bygg og anlegg, transport, 
energi, informasjon og kommunikasjon, kjemi, miljø, tekstiler og klær, fottøy, trebasert industri, stål 
samt maskinindustri.

5. Energi

Mål

Å tilpasse dagens energisystem slik at det blir mer bærekraftig, mindre avhengig av importert brensel og 
bygger på flere forskjellige energikilder, særlig fornybare energikilder, energibærere og ikke-forurensende 
energikilder; øke energieffektiviteten, blant annet ved å rasjonalisere bruk og lagring av energi; håndtering 
av de stadig større utfordringene med hensyn til forsyningssikkerhet og klimaendringer, samtidig som den 
europeiske industriens konkurranseevne økes.

Begrunnelse

Energisystemene står overfor store utfordringer. Det er et tvingende behov for å fastsette og utvikle egnede 
løsninger i tide på grunn av den alarmerende utviklingen i verdens energietterspørsel, de begrensede 
konvensjonelle olje- og gassreservene, behovet for kraftig å begrense utslippene av klimagasser for å dempe de 
ødeleggende følgene av klimaendringene, de skadelige svingningene i oljeprisene (særlig i transportsektoren 
som er sterkt avhengig av olje) og ustabile geopolitiske forhold i leverandørregionene. Energiforskning 
er et viktig bidrag for å sikre overkommelige energikostnader for borgerne og industrien. Forskning og 
demonstrasjon er nødvendig for å utvikle de mest miljøvennlige og kostnadseffektive teknologiene og tiltakene 
som setter EU i stand til å nå sine mål innenfor rammen av Kyoto-protokollen og videre framover samt å 
oppfylle sine energipolitiske forpliktelser i henhold til grønnboken av 2000 om sikker energiforsyning(1 ), 
grønnboken av 2005 om energieffektivitet(2) og grønnboken av 2006 om en europeisk strategi for bærekraftig, 
konkurransedyktig og sikker energiforsyning(3).

Europa er ledende i verden på forskjellige teknologiområder innenfor energiproduksjon og energieffektivitet. 
Europa er et foregangsområde når det gjelder moderne teknologi for fornybar energi, som f.eks. solenergi, 
bio- og vindenergi. EU er også en konkurrent på verdensplan når det gjelder kraftproduksjons- og 
distribusjonsteknologi og har stor forskningskapasitet innenfor fangst og lagring av karbondioksid. Denne 
ledende stillingen er imidlertid nå utsatt for sterk konkurranse (særlig fra USA og Japan). Europa må derfor 
opprettholde og utvikle sin ledende stilling, noe som krever en betydelig innsats og internasjonalt samarbeid.

En dyptgripende omdanning av energisystemet til et pålitelig, konkurransedyktig og bærekraftig energisystem 
med lavere eller uten CO2-utslipp krever ny teknologi og nye materialer som er forbundet med for stor risiko 
og for usikker fortjeneste til at private foretak alene kan foreta alle investeringene som er nødvendige for 
forskning, utvikling, demonstrasjon og gjennomføring. Offentlig støtte bør derfor spille en avgjørende rolle 
når det gjelder å skaffe til veie private investeringer, og den europeiske innsatsen og de europeiske ressursene 
bør kombineres på en mer sammenhengende og effektiv måte for å kunne ta opp konkurransen med økonomier 
som løpende foretar betydelige investeringer i lignende teknologi. Europeiske teknologiplattformer spiller en 
viktig rolle i denne sammenhengen ved å ta i bruk den nødvendige forskningsinnsats på en samordnet måte. 
Tiltakene som skal bidra til å nå dette målet, er beskrevet nedenfor. Å øke effektiviteten i hele energisystemet, 
fra kilde til bruker, er vesentlig og ligger til grunn for hele temaet «Energi». I betraktning av at fornybare 
energikilder og effektiv sluttbruk av energi er viktige bidrag til framtidige bærekraftige energisystemer, vil 
de utgjøre størstedelen av dette temaet. Det vil bli lagt særlig vekt på å stimulere forskning, utvikling og 
demonstrasjon og fremme oppbygging av kapasitet på dette området. I denne sammenhengen vil synergi med 
den delen av rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping som gjelder intelligent energi for Europa, 
bli utnyttet fullt ut. Potensialet for framtidige initiativer i stor målestokk med finansiering fra forskjellige kilder 
(f.eks. de felles teknologiinitiativene) vil også bli undersøkt.

Dette omfatter et særlig tiltak som gjelder kunnskapsgrunnlaget for energipolitiske beslutninger, som også kan 
være til støtte når det oppstår nye politiske behov, f.eks. i forbindelse med den europeiske energipolitikkens 
rolle i utviklingen av internasjonale tiltak mot klimaendringer og svingninger eller svikt i energiforsyning og 
energipriser.

(1) KOM(2000) 0769.
(2) KOM(2005) 0769.
(3) KOM(2006) 0105.
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Tiltak

–	 Hydrogen og brenselceller

Integrerte tiltak for å utvikle et solid teknologisk grunnlag for konkurransedyktig brenselcelle- 
og hydrogenindustri i EU til stasjonære og bærbare anvendelser samt transport. Den europeiske 
teknologiplattformen for hydrogen og brenselceller bidrar til dette tiltaket gjennom forslag til en integrert 
strategi for forskning og gjennomføring.

–	 Produksjon av fornybar elektrisk kraft

 Teknologi for å øke virkningsgraden, kostnadseffektiviteten og påliteligheten slik at kostnadene 
for produksjon av elektrisk kraft fra lokale fornybare energikilder, herunder avfall, og utvikling og 
demonstrasjon av teknologi som passer til forskjellige regionale forhold, minskes.

–	 Produksjon av fornybart brensel

 Integrerte systemer for brenselproduksjon og omdanningsteknologi: Utvikle og senke kostnaden per enhet 
for fast, flytende og gassformig brensel (herunder hydrogen) som er produsert med fornybare energikilder, 
herunder biomasse og avfall, med sikte på kostnadseffektiv produksjon, lagring, distribusjon og bruk av 
karbonnøytralt brensel, særlig biobrensel til transport og produksjon av elektrisk kraft.

–	 Fornybare energikilder til oppvarming og kjøling

 Forskning om og utvikling og demonstrasjon av teknologi og utstyr, herunder lagringsteknologi, for å øke 
effektiviteten og senke kostnadene for aktiv og passiv oppvarming og kjøling med fornybare energikilder, 
samtidig som det sikres at de brukes under forskjellige regionale forhold dersom det kan påvises et 
tilstrekkelig potensial for dette.

–	 Teknologi for CO2-fangst og -lagring for produksjon av elektrisk kraft uten utslipp.

 Forskning om og utvikling og demonstrasjon av teknologi for kraftig å minske miljøvirkningene av bruken 
av fossilt brensel med sikte på høyeffektive og kostnadseffektive kraft- og/eller varmekraftverker nesten 
uten utslipp, på grunnlag av teknologi for CO2-fangst og -lagring, særlig underjordisk lagring.

–	 Ren kullteknologi

 Forskning om og utvikling og demonstrasjon av teknologi for betydelig å bedre kraftverkenes effektivitet, 
pålitelighet og kostnadsnivå ved utvikling og demonstrasjon av ren teknologi for omdanning av kull og 
annet fast brensel, herunder kjemiske prosesser, som også produserer sekundære energibærere (herunder 
hydrogen) og flytende eller gassformig brensel. Tiltakene vil når det er relevant bli knyttet til teknologi 
for CO2-fangst og -lagring eller samtidig bruk av biomasse.

–	 Intelligente energinett

 Forskning om og utvikling og demonstrasjon av hvordan effektiviteten, sikkerheten, påliteligheten og 
kvaliteten til europeiske systemer og nett for elektrisk kraft og gass kan økes, særlig innenfor rammen 
av et mer integrert europeisk energimarked, f.eks. ved å omdanne de nåværende elektrisitetsnettene til et 
interaktivt (kunder/operatører) tjenestenett, utvikle muligheter for energilagring og fjerne hindringer for 
gjennomføring i stor målestokk samt effektiv integrasjon av distribuerte og fornybare energikilder.

–	 Energieffektivitet og -sparing

 Forskning om og utvikling og demonstrasjon av nye konsepter, best mulig utnytting av gjennomprøvde 
ideer og teknologier for å øke energieffektiviteten og minske slutt- og primærenergiforbruket for 
bygninger (herunder belysning), transport, tjenester og industri gjennom deres livssyklus. Dette omfatter 
integrasjon av strategier og teknologier for energieffektivitet (herunder kraftvarmeproduksjon og 
kombinert produksjon av forskjellige energiformer), bruk av teknologier for ny og fornybar energi og 
tiltak og ordninger for styring av energietterspørselen samt demonstrasjon av bygninger med ubetydelig 
innvirkning på klimaet.
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–	 Kunnskapsgrunnlag for energipolitiske beslutninger

 Utvikling av verktøyer, metoder og modeller for å vurdere de viktigste økonomiske og sosiale spørsmålene 
knyttet til energiteknologi og for å fastsette mål som kan angis i målbare størrelser samt scenarier på 
mellomlang og lang sikt (herunder vitenskapelig støtte til utforming av politikk).

6. Miljø (herunder klimaendringer)

Mål

Bærekraftig forvaltning av miljøet og dets ressurser gjennom økt kunnskap om samspillet mellom klima, 
biosfære, økosystemer og menneskelig virksomhet, og utvikling av nye teknologier, verktøyer og tjenester for 
å håndtere globale miljøspørsmål på en integrert måte. Det vil bli lagt størst vekt på prognoser for endringer 
i klimaet samt i øko-, jord- og havsystemer, på verktøyer og teknologier for overvåking, forebygging, 
begrensning og tilpasning av miljøbelastninger og -risikoer, herunder helserisikoer, og på verktøyer og 
teknologier for bærekraftighet i det naturlige og menneskeskapte miljøet.

Begrunnelse

Miljøproblemer går på tvers av landegrenser og krever en samordnet tilnærmingsmåte på felleseuropeisk 
plan og ofte på verdensplan. Jordas naturressurser og det menneskeskapte miljøet er under sterkt press 
fra befolkningsvekst, urbanisering, bygging, den stadige veksten i sektorene landbruk, akvakultur, fiskeri, 
transport og energi samt klimaendringer og oppvarming lokalt, regionalt og på verdensplan. Europa må 
innlede et nytt bærekraftig forhold til miljøet samtidig som konkurranseevnen bedres og industrien styrkes. 
Med tanke på miljøforskningens betydning, omfang og kompleksitet er det nødvendig med samarbeid i hele 
EU for å oppnå kritisk masse. Dette vil fremme felles planlegging, bruk av sammenkoplede og samvirkende 
databaser samt utvikling av sammenhengende og omfattende systemer for observasjon og forhåndsberegning. 
Forskningen bør rettes mot behovet for datahåndtering og informasjonstjenester samt problemer knyttet til 
overføring, integrasjon og kartlegging av data.

Det kreves forskning på EU-plan for å gjennomføre internasjonale forpliktelser, som FNs rammekonvensjon 
om klimaendring (UNFCC) og den tilknyttede Kyoto-protokollen, FN-konvensjonen om biologisk mangfold, 
FN-konvensjonen om bekjempelse av ørkenspredning, Stockholm-konvensjonen om persistente organiske 
forbindelser, målene fra verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i 2002, herunder EUs vanninitiativ, og 
bidrag til FNs klimapanel og initiativet for jordobservasjon.

Dessuten er det et betydelig behov for forskning i forbindelse med nåværende og kommende EU-politikk, 
gjennomføringen av det sjette miljøhandlingsprogrammet og tilknyttede temastrategier (f.eks. EUs 
havmiljøstrategi), handlingsplanene, programmene og direktivene om miljøteknologi og miljø og helse samt 
rammedirektivet for vann og Natura 2000.

EU må styrke sin stilling på verdensmarkedet for miljøteknologi. Slik teknologi bidrar til bærekraftig forbruk 
og produksjon som i sin tur bidrar til å skape bærekraftig vekst ved å levere miljøeffektive løsninger på 
miljøproblemer av ulikt omfang, og til å verne vår kultur- og naturarv. Miljøkrav oppmuntrer til nyskaping og 
kan føre til forretningsmuligheter og bedre konkurranseevne samtidig som kommende generasjoner sikres en 
mer bærekraftig framtid. De europeiske teknologiplattformer for vannforsyning og rensing og for bærekraftig 
kjemi bekrefter behovet for tiltak på EU-plan, og det skal tas hensyn til deres forskningsprogrammer 
i forbindelse med tiltakene nedenfor. Andre plattformer (f.eks. for byggesektoren og for skogbruk) tar 
delvis opp miljøteknologispørsmål og tas derfor også i betraktning. Sosioøkonomiske spørsmål har særlig 
sterk innvirkning på utviklingen av miljøteknologi samt på markedsføring og etterfølgende anvendelse av 
teknologien, f.eks. når det gjelder forvaltningen av vannressurser. I forbindelse med tiltakene må det tas hensyn 
til sosioøkonomiske aspekter ved politikken og den teknologiske utvikling, når det er relevant for emnet.

En rekke tiltak er oppført nedenfor(1), og mange av disse er direkte relevante for de politiske behovene. Det kan 
imidlertid gis tilleggsstøtte til nye politiske behov som oppstår, f.eks. i forbindelse med konsekvensanalyser 
av EU-politikkens bærekraftighet, oppfølging av tiltakene i etterkant av Kyoto-protokollen på området 
klimaendringer, og ny miljøpolitikk f.eks. i forbindelse med den europeiske jordstrategi og innenfor politikk, 
standarder og regler på sjøfartsområdet.

(1) Tilleggsforskning med hensyn til produksjon og bruk av biologiske ressurser tas opp under temaet «Næringsmidler, landbruk og 
fiskeri og bioteknologi».
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Tiltak

–	 Klimaendringer, forurensning og risikoer

–	 Belastninger på miljøet og klimaet: Klimaets og jord- og havsystemenes virkemåte, herunder 
polarområdene; tilpasnings- og begrensningstiltak; luft-, jord- og vannforurensning; endringer i 
atmosfærens sammensetning og vannets kretsløp; globalt og regionalt samspill mellom klima og 
atmosfære, jordoverflate, is og hav; virkninger på det biologiske mangfold og økosystemer, herunder 
innvirkning på det stigende havnivået i kystområder og virkninger i særlig sårbare områder.

–	 Miljø og helse: Samspill mellom miljøpåvirkende faktorer og menneskers helse, herunder 
kartlegging av kilder, forskning om biologisk overvåking for helse knyttet til miljø, inneluftkvalitet 
og sammenheng med innemiljø, bymiljø, utslipp fra biler samt virkninger og nye risikofaktorer; 
integrerte metoder for risikovurdering av farlige stoffer, herunder alternativer til dyreforsøk; 
mengdebestemmelse og nytte- og kostnadsanalyse av miljøbetingede helserisikoer og indikatorer for 
forebyggingsstrategier.

–	 Naturlige risikoer: Bedre varsling og integrerte fare- sårbarhets- og risikovurderinger av katastrofer 
i forbindelse med geologiske katastrofer (f.eks. jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier) og 
klimakatastrofer (f.eks. stormer, tørke, flom, skogbranner, jordras, snøras og andre ekstreme 
hendelser) og følgene av dem; utvikling av systemer for tidlig varsling og bedre strategier for 
forebygging, begrensning og håndtering, også som ledd i en strategi som dekker flere risikoer.

–	 Bærekraftig ressursforvaltning

–	 Bevaring og bærekraftig forvaltning av naturressurser og menneskeskapte ressurser samt biologisk 
mangfold: Økosystemer; forvaltning av vannressurser; avfallshåndtering og -forebygging; vern 
og forvaltning av det biologiske mangfold, herunder kontroll av invasive fremmede arter, vern av 
jord, havbunn, laguner og kystområder, tiltak mot ørkenspredning og jordforringelse, bevaring av 
landskapet; bærekraftig bruk og forvaltning av skoger; bærekraftig forvaltning og planlegging av 
bymiljøer, herunder postindustrialiserte områder; datahåndtering og informasjonstjenester; vurdering 
og framsyn i tilknytning til naturlige prosesser.

–	 Forvaltning av havmiljøet: Virkningen av menneskers virksomhet på havmiljøet og dets ressurser; 
forurensning og eutrofiering i regionale hav og kystområder; dypvannsøkosystemer; vurdering av 
utviklingen i det biologiske mangfoldet i havet, av prosesser i økosystemer og av havstrømmer; 
geologi på havbunnen; utvikling av strategier, konsepter og verktøyer for bærekraftig bruk av havet 
og dets ressurser.

–	 Miljøteknologi

–	 Miljøteknologi for observasjon, simulering, forebygging, begrensning, tilpasning, sanering og 
gjenoppretting av det naturlige og det menneskeskapte miljøet på områdene vann, klima, luft, 
havmiljø, miljøet i byer og landdistrikter, jord, avfallsbehandling, resirkulering, ikke-forurensende 
produksjonsprosesser og bærekraftige produkter, kjemikaliesikkerhet.

–	 Vern, bevaring og forbedring av kulturarven, herunder menneskers boforhold: Bedre skadevurdering 
i kulturarvspørsmål; utvikling av nyskapende bevaringsstrategier; bedre integrasjon av kulturarven i 
bymiljøet.

–	 Vurdering, kontroll og prøving av teknologi: Metoder og verktøyer for vurdering av prosessers, 
teknologiers og produkters miljørisiko og livssyklus, herunder alternative prøvingsstrategier og særlig 
metoder for prøving av industrikjemikalier uten bruk av forsøksdyr; støtte til bærekraftig kjemi, 
trebasert teknologi, plattformer for vannforsyning og rensing(1); 

–	 vitenskapelige og teknologiske sider ved et framtidig europeisk program for kontroll og prøving av 
miljøteknologi, som utfyller tredjestaters vurderingsverktøyer.

(1) Det skal tas hensyn til relevante europeiske teknologiplattformers forskningsprogram i forbindelse med de ulike tiltakene.
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–	 Jordobservasjon og vurderingsverktøyer

–	 Jord- og havobservasjonssystemer og metoder for overvåking av miljøet og bærekraftig utvikling: 
Bidra til utvikling og integrasjon av observasjonssystemer for spørsmål i tilknytning til miljø og 
bærekraftig utvikling innenfor rammen av GEOSS (som GMES utfyller); systemers samvirkingsevne 
og best mulig informasjon for å kunne forstå, modellere og forutsi miljøfenomener, og for å kunne 
vurdere, kartlegge og forvalte naturressurser.

–	 Prognosemetode og vurderingsverktøyer for bærekraftig utvikling som tar hensyn til ulike 
observasjonsnivåer: Modellering av forbindelser mellom økonomi, miljø og samfunn, herunder 
markedsbaserte verktøyer, ytre faktorer, terskelverdier og utvikling av kunnskapsgrunnlaget og 
metoder for konsekvensanalyser av bærekraftighet på nøkkelområder som arealbruk og havspørsmål; 
byutvikling, sosial og økonomisk uro som følge av klimaendringer.

7. Transport (herunder luftfart)

Mål

Å utnytte teknologiske og driftsmessige framskritt og europeisk transportpolitikk til å utvikle integrerte, 
sikrere, mer miljøvennlige og mer intelligente felleseuropeiske transportsystemer, til nytte for alle borgere, 
samfunnet og klimapolitikken, samtidig som det tas hensyn til miljøet og naturressursene; sikring og 
videreutvikling av den konkurranseevnen som den europeiske industrien har oppnådd på verdensmarkedet.

Begrunnelse

Transport er en av Europas sterke sider: lufttransportsektoren står for 2,6 % av EUs BNP (med 3,1 millioner 
arbeidsplasser) og overflatetransportsektoren for 11 % av EUs BNP (med omkring 16 millioner arbeidsplasser). 
Transport forårsaker imidlertid 25 % av EUs samlede CO2-utslipp, og det er derfor tvingende nødvendig å gjøre 
systemet mer miljøvennlig for å sikre mer bærekraftige transportmønstre som er i samsvar med vekstratene, 
slik det framgår av hvitboken «Europeisk transportpolitikk fram mot 2010 – tid for valg»(1).

EUs utvidelse (som øker arealet med 25 % og befolkningen med 20 %) og økonomiske utvikling medfører 
nye utfordringer når det gjelder effektiv transport av mennesker og varer på en kostnadseffektiv og bærekraftig 
måte. Transport har også direkte betydning for andre store politikkområder som handel, konkurranse, 
sysselsetting, miljø, utjevning, energi, sikkerhet og det indre marked.

FTU-investeringer innenfor transportindustrien i EU er en forutsetning for å sikre et teknologisk 
konkurransefortrinn på verdensmarkedene(2). Tiltak på europeisk plan vil også fremme omstruktureringen av 
industrien, herunder integrasjon av omsetningskjeden og særlig små og mellomstore bedrifter.

De europeiske teknologiplattformenes forskningsprogrammer(3) bekrefter behovet for et nytt perspektiv 
for transportsystemer som tar hensyn til samspillet mellom kjøretøyer eller fartøyer, transportnett eller 
infrastruktur og bruken av transporttjenester, som bare kan utvikles på europeisk plan. FTU-kostnadene stiger 
betraktelig på alle disse områdene, og samarbeid på EU-plan er en forutsetning for å skape en kritisk masse 
av ulike FTU-aktører for å takle de vidtrekkende og tverrfaglige utfordringene på en kostnadseffektiv måte, 
og møte de politiske, teknologiske og sosioøkonomiske utfordringene når det gjelder f.eks. framtidens «rene 
og sikre kjøretøyer», samtrafikkevne og intermodalitet med særlig henvisning til transport på vannveier og 
jernbane, priser, sikkerhet, kapasitet, trygghet og miljøvirkninger i en utvidet union. Utvikling av teknologier 
til støtte for Galileo-systemet og dets anvendelser er også en forutsetning for å gjennomføre den europeiske 
politikken.

(1) KOM(2001) 370.
(2) Den europeiske luftfartsindustrien investerer 14 % av sin omsetning i forskning, den europeiske bilindustrien nesten 5 % og 

konkurransefortrinnet til skipsbyggingsindustrien i EU bygger helt og holdent på FTU.
(3) ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe. ACARE ble opprettet i 2001 og er det første praktiske eksempelet 

på en teknologiplattform; ERRAC: European Rail Research Advisory Council; ERTRAC: European Road Transport Research 
Advisory Council; teknologiplattformen WATERBORNE.
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Temaene og tiltakene oppført nedenfor har stor betydning for industrien, og de politiske beslutningstakernes 
behov vil også bli behandlet på en integrert måte som omfatter transportpolitikkens økonomiske, sosiale 
og miljømessige sider. I tillegg skal det gis støtte til å oppfylle eksisterende og nye politiske behov, f.eks. i 
forbindelse med sjøfartspolitikkens utvikling eller gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom.

 Tiltak

–	 Luftfart og lufttransport

–	 Mer miljøvennlig lufttransport: reduksjon av utslipp, herunder klimagasser og støyplager gjennom 
utvikling av motorer og alternative drivstoffer, strukturer og ny konstruksjon av luftfartøyer, herunder 
rotorfly (bl.a. helikoptre og tiltrotorer), lufthavnvirksomhet og lufttrafikkstyring.

–	 Økt tidseffektivitet: effektivisering av driftsplaner med fokus på nyskapende systemer for 
lufttrafikkstyring i tråd med en effektiv gjennomføring av politikken for det felles luftrom, der luft-, 
bakke- og romkomponenter integreres, herunder trafikkflyt og større rekkevidde for luftfartøyene.

–	 Kundetilfredshet og -trygghet: bedre komfort for passasjerer, nyskapende tjenester om bord og mer 
effektiv håndtering av passasjerer, forbedring av alle sikkerhetsaspekter ved lufttransport; større 
utvalg av luftfartøyer, fra luftfartøyer med bredt skrog til mindre luftfartøyer som passer til ulike 
anvendelser (bl.a. regionale anvendelser).

–	 Økt kostnadseffektivitet: reduserte kostnader i forbindelse med produktutvikling, produksjon og drift, 
med særlig vekt på nyskapende og vedlikeholdsfrie luftfartøyer som ikke krever reparasjoner og 
ettersyn, økt bruk av automatisering og simulering.

–	 Vern av luftfartøyer og passasjerer: Bedre vernetiltak for reisende, besetning, luftfartøy og 
lufttransportsystem, f.eks. bedre metoder for databehandling og identifikasjon, vern av luftfartøyet 
mot angrep, bedre utforming av luftfartøyet med tanke på sikkerhet.

–	 Banebrytende forskning med sikte på framtidens lufttransport: Løsninger på luftfartens mer 
langsiktige utfordringer ved hjelp av mer gjennomgripende, miljøeffektive, tilgjengelige og 
nyskapende teknologikombinasjoner, som kan føre til betydelige framskritt innen lufttransport.

–	 Bærekraftig overflatetransport (jernbane, vei og vannvei)

–	 Mer miljøvennlig overflatetransport: Reduksjon av miljøforurensning og støyplager, herunder 
klimagasser; reduksjon av transportens innvirkning på klimaendringene ved å redusere utslippene 
ved hjelp av teknologiske og sosioøkonomiske midler samt opplæring av brukere; utvikling av 
rene og effektive motorer og andre framdriftssystemer, herunder hybridteknologi og bruk av 
alternative drivstoffer til transport, f.eks. hydrogen og brenselceller, samtidig som det tas hensyn til 
kostnadseffektivitet og energieffektivitet; strategier for kasserte kjøretøyer og fartøyer.

–	 Oppmuntre til og øke overgang til andre transportmåter og fjerne trafikkorker i transportkorridorer: 
utvikling av nett, infrastruktur og systemer for regional og nasjonal transport og logistikk 
i Europa som er bærekraftige, nyskapende, intermodale og samvirkende; internalisering av 
kostnader; informasjonsutveksling mellom kjøretøyer/fartøyer og transportinfrastruktur; bedre 
infrastrukturkapasiteten så mye som mulig; strategier for overgang til andre transportmåter for å 
fremme energieffektive transportmåter.

–	 Sikre bærekraftig bevegelighet i byområder for alle borgere, herunder vanskeligstilte: Nyskapende 
organiseringsmetoder, herunder rene og sikre kjøretøyer og transportmidler som forurenser 
mindre, nye offentlige transportsystemer av høy kvalitet og rasjonalisering av privat transport, 
kommunikasjonsinfrastruktur, integrert byplanlegging og transport der det tas hensyn til forholdet til 
vekst og sysselsetting.

–	 Økt sikkerhet og trygghet: Som en del av transportsystemet, for førere, passasjerer, besetning, 
syklister og fotgjengere samt for frakt, i konstruksjon og drift av kjøretøyer, fartøyer, infrastruktur og 
i transportsystemet som helhet.

– Økt konkurranseevne: Bedre konstruksjonsprosesser; utvikling av avansert teknologi for framdrift 
og for kjøretøyer og fartøyer; nyskapende og kostnadseffektive produksjonssystemer og metoder for 
konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur; integrative arkitekturer.

–	 Støtte til det europeiske verdensomspennende satellittnavigasjonssystemet (Galileo og EGNOS): Nøyaktige 
navigasjons- og tidsmålingstjenester til bruk i en rekke sektorer; effektiv bruk av satellittnavigasjon og 
støtte til definisjon av andre generasjons teknologi og anvendelser.



15.7.2010 Nr. 38/279EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8. Sosioøkonomiske vitenskaper og humanistiske fag

Mål

Å oppnå en dyptgående felles forståelse av de sammensatte og innbyrdes forbundne sosioøkonomiske 
utfordringene som Europa står overfor, f.eks. vekst, sysselsetting og konkurranseevne, sosial utjevning, 
sosiale, kulturelle og utdanningsmessige utfordringer i et utvidet EU samt bærekraftighet, miljøutfordringer, 
demografiske endringer, migrasjon og integrasjon, livskvalitet og gjensidig avhengighet på verdensplan, særlig 
med sikte på å skape et bedre kunnskapsgrunnlag for politikken på de berørte områdene.

Begrunnelse

Forskningsgrunnlaget i sosioøkonomiske og sosiokulturelle vitenskaper og humanistiske fag i Europa er 
solid og av høy kvalitet. De mange ulike tilnærmingsmåtene i EU på det økonomiske, sosiale, politiske 
og kulturelle området utgjør et svært fruktbart grunnlag for forskning på disse områdene på EU-plan. Det 
forskningssamarbeidet som tar for seg europeiske sosioøkonomiske og sosiokulturelle spørsmål på de nevnte 
områdene, har en høy europeisk tilleggsverdi. For det første har de berørte temaene og utfordringene høy 
prioritet på europeisk plan, og de tas opp i fellesskapspolitikken. For det andre utgjør sammenlignende 
forskning innenfor EU eller i andre land et svært effektivt redskap, som dessuten medfører viktige 
læringsmuligheter på tvers av land og regioner.

For det tredje har forskning på EU-plan særlige fordeler ved at en europeisk datainnsamling kan utvikles og 
flere perspektiver kan anvendes, noe som er nødvendig for å forstå sammensatte spørsmål. Avslutningsvis 
vil utviklingen av et ekte europeisk sosioøkonomisk kunnskapsgrunnlag i forbindelse med disse viktige 
utfordringene, bidra på en avgjørende måte til å fremme en felles forståelse av dem i hele Den europeiske 
union, og framfor alt blant Unionens borgere.

Tiltakene som skal støttes, er oppført nedenfor, og forventes å bidra vesentlig til en bedre utforming, 
gjennomføring, virkning og vurdering av politikken og fastsettelse av lovgivningsmessige tiltak på en rekke 
områder, f.eks. økonomisk politikk, sosialpolitikk, kulturpolitikk, utdanning og opplæring, likestilling, 
foretak, internasjonal handel, forbrukerpolitikk, forbindelser med tredjestater, vitenskap og teknologi, 
strategier for offisiell statistikk samt opprettelsen av et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet. 
Dessuten vil det bli mulighet for å møte nye sosioøkonomiske utfordringer og å utføre forskning i forbindelse 
med nye eller uforutsette politiske behov. Også sosiale plattformer kan brukes til å diskutere framtidige 
forskningsprogrammer.

Tiltak

–	 Vekst, sysselsetting og konkurranseevne i et kunnskapssamfunn: Utvikling og integrasjon av forskning 
om spørsmål som berører vekst, sosioøkonomisk stabilitet, sysselsetting og konkurranseevne, og som 
omfatter emner som nyskapning, utdanning, herunder livslang læring og den rollen vitenskapelig og 
annen kunnskap samt immaterielle goder spiller på verdensplan, ungdom og ungdomspolitikk, tilpasning 
av arbeidsmarkedspolitikk og nasjonale institusjonelle sammenhenger.

–	 Forening av økonomiske, sosiale og miljømessige mål i et europeisk perspektiv: Ved å behandle de 
to sentrale og innbyrdes nært forbundne spørsmålene om de europeiske sosioøkonomiske modellenes 
løpende utvikling og økonomisk og regional samhørighet i et utvidet EU, samtidig som det tas hensyn til 
en bærekraftighet og miljøvern, bærekraftig byplanlegging, samspillet mellom miljø, energi og samfunn, 
byers og storbyregioners rolle samt den sosioøkonomiske virkningen av europeisk politikk og regelverk.

–	 Viktige tendenser i samfunnet og følgene av dem: f.eks. demografiske endringer, herunder den aldrende 
befolkningen og dens innvirkning på pensjonsordningene, migrasjon og integrasjon, analyse av de 
demografiske endringenes følger for byplanleggingen; livsstil, arbeid, familier, forening av yrkes- og 
familieliv, kjønnspolitiske spørsmål, spørsmål knyttet til funksjonshemning, helse og livskvalitet; 
økonomisk forbrukervern; ulikheter; kriminalitet; foretakenes rolle i samfunnet og befolkningsmessig 
mangfold, etnisitet, religiøst mangfold, samspill mellom kulturer, flerkulturelle spørsmål og spørsmål 
knyttet til vern av grunnleggende rettigheter og kampen mot enhver form for forskjellsbehandling.

–	 Europa i verden: forståelse av hvordan samspill, tverrkulturelle forbindelser og gjensidig avhengighet 
mellom verdens regioner, herunder utviklingsland, er i forandring, og følgene av dette; håndtering av nye 
trusler og risikoer uten at det går på bekostning av menneskerettigheter, frihet og fredsarbeid.
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–	 Borgeren i Den europeiske union: i forbindelse med den framtidige utviklingen av et utvidet EU behandles 
spørsmål om hvordan man gir den europeiske befolkningen en følelse av demokratisk «eierskap» og 
aktiv deltaking; effektiv og demokratisk styring på alle nivåer, herunder økonomisk og rettslig styring og 
det sivile samfunnets rolle samt nyskapende styringsprosesser som kan fremme borgernes deltaking og 
samarbeidet mellom offentlige og private aktører; forskning for å utvikle en felles forståelse og respekt 
for det europeiske mangfoldet og fellestrekk når det gjelder kultur, religion, kulturarv, institusjoner og 
rettsordener, historie, språk og verdier som grunnsteiner i vår europeiske flerkulturelle identitet og arv.

–	 Sosioøkonomiske og vitenskapelige indikatorer: bruken av dem i forbindelse med utforming, gjennomføring 
og overvåking av politikken, forbedring av eksisterende indikatorer, metoder for å analysere dem og 
utvikling av nye for dette formål og for vurdering av forskningsprogrammer, herunder indikatorer som 
bygger på offisiell statistikk.

–	 Framtidsrettede tiltak som gjelder større vitenskapelige og teknologiske spørsmål og sosioøkonomiske 
sider ved dem, f.eks. demografiske tendenser og globaliseringen av kunnskap, spredning av kunnskap og 
utvikling av forskningssystemer samt framtidig utvikling innenfor og på tvers av større forskningsområder 
og vitenskapelige fagområder.

9. Rommet

Mål

Å støtte et europeisk romprogram med fokus på anvendelser som f.eks. GMES (global overvåking av miljø 
og sikkerhet) til nytte for borgerne og den europeiske romindustriens konkurranseevne. Dette vil bidra til 
utviklingen av en europeisk rompolitikk og utfylle innsatsen til medlemsstatene og andre viktige aktører, 
herunder Den europeiske romorganisasjon (ESA).

Begrunnelse

På dette området kan Fellesskapet bidra til en bedre fastsettelse av felles mål basert på brukerkrav og 
politiske mål; til samordning av tiltak for å unngå dobbeltarbeid og for å oppnå størst mulig samvirkingsevne; 
til forbedring av kostnadseffektiviteten og til fastsettelsen av standarder. Offentlige myndigheter og 
beslutningstakere er viktige potensielle brukere, og den europeiske industrien vil også dra nytte av en godt 
definert europeisk rompolitikk som gjennomføres ved hjelp av et europeisk romprogram, delvis støttet av de 
foreslåtte tiltak for forskning og teknologisk utvikling. Det er også behov for tiltak på europeisk plan for å støtte 
Fellesskapets politiske mål, f.eks. på områdene landbruk, skogbruk, fiskeri, miljø, helse, telekommunikasjon, 
sikkerhet og transport samt for å sikre at Europa er en respektert partner i regionalt og internasjonalt samarbeid.

I løpet av de siste 40 årene har en teknologisk kompetanse på høyeste nivå blitt oppbygd i Europa, både 
nasjonalt og gjennom ESA. Det kreves ny forskning og teknologi for å opprettholde en konkurransedyktig 
industri (herunder produsenter, tjenesteytere og markedsdeltakere). Romanvendelser er til stor nytte for 
borgerne gjennom teknologiske sidevirkninger, og er uunnværlige i et høyteknologisk samfunn.

Med særlig vekt på bruken av eksisterende ressurser i Europa har tiltakene oppført nedenfor følgende formål: 
Effektiv utnytting av romressurser (i samordning med ressurser på stedet, herunder luftbårne ressurser) 
til gjennomføring av anvendelser som GMES, og deres bidrag til rettshåndheving innenfor rammen av 
fellesskapspolitikken; utforsking av rommet med muligheter for internasjonalt samarbeid og store teknologiske 
gjennombrudd samt kostnadseffektive romferder; utnytting og utforsking av rommet med støtte av tiltak som 
sikrer Den europeiske unions strategiske rolle. Disse tiltakene skal utfylles med andre tiltak i henhold til 
rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping samt utdannings- og opplæringsprogrammet. Den 
politiske nytten av tiltakene nedenfor vil også bli størst mulig, bl.a. gjennom ytterligere støtte til eventuelle 
nye nødvendige politiske tiltak, f.eks. rombaserte løsninger til støtte for utviklingsland og bruk av verktøy og 
metoder for observasjon av rommet for å støtte utviklingen av Fellesskapets politikk.

Tiltak

–	 Rombaserte anvendelser i det europeiske samfunns tjeneste

–	 GMES: Utvikling av satellittbaserte systemer og systemer på stedet for overvåking og tidlig varsling, 
bl.a. for borgernes sikkerhet, og teknikker i forbindelse med forvaltning av miljøet og sikkerhet 
(herunder håndtering av naturkatastrofer) og integrasjon av disse med komponenter på bakken, om 
bord på skip eller i luftfartøyer; støtte til integrasjon, harmonisering, bruk og levering av data (både 
satellittbaserte og på stedet, herunder fra bakken, fra skip og fra luftfartøyer) og tjenester for GMES.
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–	 Nyskapende satellittkommunikasjonstjenester som er sømløst integrert i de verdensomspennende 
nettene for elektronisk kommunikasjon, for borgere og foretak innenfor forskjellige anvendelsesområder 
som omfatter sivil beredskap, e-forvaltning, telemedisin, fjernundervisning, lete- og redningsaksjoner, 
turisme og fritid, personlig navigering, flåtestyring, landbruk og skogbruk, meteorologi og vanlige 
brukere.

–	 Utvikling av overvåkingsteknologi og -systemer som skal redusere sårbarheten til rombaserte 
tjenester og bidra til overvåking av rommet.

–	 Anvendelse av rombaserte systemer for forebygging og håndtering av risikoer og alle former for 
nødssituasjoner, noe som skal fremme tilnærming med systemer som ikke er rombaserte.

–	 Utforsking av rommet

–	 Støtte forskning og teknologisk utvikling samt skape størst mulig vitenskapelig tilleggsverdi gjennom 
synergi med initiativer fra ESA eller nasjonale romorganisasjoner i forbindelse med utforsking av 
rommet; lette tilgangen til vitenskapelige data.

–	 Støtte til å samordne arbeidet med å utvikle rombaserte teleskoper og detektorer, og til dataanalyse i 
romvitenskapen.

–	 FTU for å styrke romgrunnlaget

–	 Romforskning og -utvikling for langsiktige behov, herunder romtransport; forskningsvirksomhet for 
å øke den europeiske romteknologisektorens konkurranseevne og kostnadseffektivitet.

–	 Romvitenskap, herunder biomedisin, biovitenskap og fysikk i rommet.

10. Sikkerhet

Mål

Å utvikle teknologi og kunnskap for å bygge opp nødvendig kapasitet for å kunne garantere borgernes sikkerhet 
i forbindelse med trusler som terrorisme, naturkatastrofer og kriminalitet, samtidig som grunnleggende 
menneskerettigheter, herunder personvernet, respekteres; å sikre best mulig og samordnet bruk av tilgjengelig 
teknologi til fordel for sivil sikkerhet i Europa samt stimulere samarbeidet mellom leverandører og brukere 
av sivile sikkerhetsløsninger ved forbedring av den europeiske sikkerhetsindustriens konkurranseevne og ved 
oppgaverettede forskningsresultater for å redusere sikkerhetsmangler.

Begrunnelse

Sikkerhet i Europa er en forutsetning for velstand og frihet. EUs sikkerhetsstrategi: «Et sikkert Europa i en 
bedre verden», som er vedtatt av Det europeiske råd, tar opp behovet for en overgripende sikkerhetsstrategi 
som omfatter sikkerhetstiltak både på det sivile området og på forsvarsområdet.

Forskningen knyttet til sikkerhet utgjør et viktig grunnlag for å oppnå et høyt sikkerhetsnivå på området 
frihet, sikkerhet og rettferdighet. Denne forskningen vil også bidra til utviklingen av teknologi og kompetanse 
som støtter øvrig fellesskapspolitikk på områder som transport, sivil beredskap, energi, miljø og helse. 
Sikkerhetsforskning krever særlige gjennomføringsregler for å ta hensyn til dens særlige karakter.

Den nåværende forskningen knyttet til sikkerhet i Europa lider under oppsplitting av innsatsen, mangel på 
kritisk masse når det gjelder omfang og rekkevidde samt mangel på forbindelser og samvirkingsevne. Europa 
må sørge for at innsatsen blir mer enhetlig ved å utarbeide effektive institusjonelle ordninger og ved å oppfordre 
de ulike nasjonale og internasjonale aktørene til samarbeid og samordning for å unngå dobbeltarbeid og for å 
oppnå eventuelle synergivirkninger. Sikkerhetsforskning på fellesskapsplan vil fortsatt foregå bare på det sivile 
området og dreie seg om tiltak med klar nasjonal tilleggsverdi. Forskning om sivil sikkerhet innenfor rammen 
av det sjuende rammeprogrammet vil derfor styrke den europeiske sikkerhetsindustriens konkurranseevne. 
Ettersom det finnes områder med doble bruksområder, vil det være behov for nær samordning med Det 
europeiske forsvarsbyrås virksomhet for å sikre komplementaritet.
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I sikkerhetsforskningen legges det vekt på den europeiske kapasiteten innenfor overvåking, 
informasjonsspredning og kunnskap om trusler og hendelser samt på systemer for bedre vurdering av og 
kontroll med situasjoner gjennom bedre bruk av vanlige IKT-systemer ved ulike operasjoner.

De særlige kravene til fortrolighet på dette området vil bli håndhevet, men innsyn i forskningsresultater vil 
ikke bli begrenset mer enn nødvendig. Dessuten vil de områdene der forskningsresultater kan offentliggjøres, 
bli identifisert.

Tiltakene oppført nedenfor, som ikke er knyttet til forsvar, skal utfylle og integrere den teknologi- og 
systemrettede forskningen som er relevant for den sivile sikkerheten, og som utføres innenfor rammen av 
andre temaer. Tiltakene vil være oppgaverettede og utvikle den teknologi og kapasitet som kreves i forbindelse 
med de enkelte sikkerhetsoppgavene. De er smidig utformet for å kunne tilpasses hittil ukjente framtidige 
sikkerhetstrusler og tilknyttede politiske behov som kan oppstå, og ved å stimulere utveksling og utbredelse 
av eksisterende teknologi i sektoren sivil sikkerhet vil den europeiske sikkerhetsforskningen også stimulere 
utviklingen av flerbruksteknologi med størst mulig bruksområde.

Tiltak

–	 Borgernes sikkerhet: Utvikling av teknologiløsninger for sivil beredskap, herunder biosikkerhet og vern 
mot risikoer i forbindelse med kriminalitet og terrorisme.

–	 Sikkerhet i infrastruktur og offentlige tjenester: Analyse og sikring av nåværende og framtidig offentlig 
og privat infrastruktur som er kritisk og/eller i nettverk (f.eks. innen transport, energi, IKT), systemer og 
tjenester (herunder finansielle og administrative tjenester).

–	 Intelligent overvåking og grensesikkerhet: Fokus på teknologi og kapasitet for å øke effektivitet og 
yteevne i alle systemer, utstyr, verktøyer og prosesser samt metoder for hurtig identifikasjon som kreves 
for å bedre sikkerheten ved Europas lande- og kystgrenser, herunder grensekontroll og overvåking.

–	 Gjenoppretting av sikkerhet og trygghet i krisesituasjoner: Fokus på teknologi som gir oversikt over 
og støtte til ulike tiltak for håndtering av nødssituasjoner (f.eks. sivil beredskap, humanitære oppgaver 
og redningstjenester), og på spørsmål som forberedelse, samordning og kommunikasjon på tvers av 
organisasjoner, distribuerte arkitekturer og menneskelige faktorer.

De fire ovennevnte områdene støttes av følgende, mer overgripende, temaer:

–	 Sikkerhetssystemenes integrasjon, sammenkopling og samvirkingsevne: Opplysninger, 
informasjonsinnsamling og sivil sikkerhet, med fokus på teknologi som forbedrer samvirkingsevnen til 
systemer, utstyr, tjenester og prosesser, herunder infrastruktur for informasjon om håndheving av loven, 
brannslokking, sivilforsvar og medisinske spørsmål, og på opplysningenes pålitelighet, organisering, 
fortrolighet og integritet samt sporbarhet av alle transaksjoner og all behandling.

–	 Sikkerhet og samfunn: Oppgaverettet forskning med fokus på sosioøkonomiske analyser, utarbeiding av 
scenarier og tiltak i forbindelse med kulturelle, sosiale, politiske og økonomiske sikkerhetsdimensjoner, 
kommunikasjon med samfunnet, betydningen av menneskelige verdier og utforming av politikk, 
terrorismens psykologi og sosiale miljø, borgernes oppfatning av sikkerhet, etikk, personvern, 
samfunnsmessig framsyn og systematisk risikoanalyse. Forskningen vil også omfatte teknologi som gir 
bedre personvern og vern av frihet, og ta opp sårbarhet og nye trusler samt håndtering og vurdering av 
eventuelle følger.

–	 Samordning og strukturering av sikkerhetsforskning: Samordning av den europeiske og internasjonale 
innsatsen på sikkerhetsforskningsområdet og utvikling av synergivirkninger mellom forskning om sivil 
beredskap, sikkerhet og forsvar, forbedring av rettssituasjonen og oppmuntring til best mulig bruk av 
eksisterende infrastruktur.

II. IDEER

Mål

Dette programmet skal forbedre den europeiske grensesprengende forskningens dynamikk, kreativitet og 
kvalitet. Dette vil bli gjort ved å støtte forskerdrevne forskningsprosjekter som gjennomføres på alle områder av 
enkeltstående grupper som konkurrerer på europeisk plan. Prosjektene finansieres på grunnlag av forslag som 
legges fram av forskere både i privat og offentlig sektor om emner de selv velger, og som vurderes med kvalitet 
som eneste kriterium gjennom fagfellevurdering. Videreformidling av forskningsresultater er en viktig side ved 
dette programmet.
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Begrunnelse

Forskerdrevet grensesprengende forskning innenfor rammen av virksomhet som vanligvis betraktes som 
«grunnforskning», er en viktig drivkraft for velstand og sosiale framskritt ettersom den skaper nye muligheter 
for vitenskapelige og teknologiske framskritt og bidrar til å produsere ny kunnskap som fører til framtidige 
anvendelser og markeder.

Tross mange resultater og et høyt ytelsesnivå på en rekke områder utnytter ikke Europa sitt forskningspotensial 
og sine ressurser fullt ut, og det er et akutt behov for større kapasitet til å utvikle kunnskap og omdanne denne 
kunnskapen til økonomisk og sosial verdi og vekst.

En konkurransedyktig finansieringsstruktur på europeisk plan (i tillegg til, og ikke i stedet for, nasjonal 
finansiering) for grensesprengende forskning utført av enkeltstående nasjonale eller tverrnasjonale grupper, er et 
hovedelement på det europeiske forskningsområdet, som utfyller andre fellesskapstiltak og nasjonale tiltak. Den vil 
bidra til å gjøre Europa mer dynamisk og attraktivt for de beste forskerne fra både europeiske stater og tredjestater 
samt for industriinvesteringer.

Tiltak

Dette tiltaket er rettet mot de mest lovende og produktive forskningsområdene og de beste mulighetene 
for vitenskapelige og teknologiske framskritt, i og på tvers av fagområder, herunder ingeniørvirksomhet, 
samfunnsvitenskap og humanistiske fag. Det vil bli gjennomført uavhengig av tematiske retningslinjer i de andre 
delene av det sjuende rammeprogrammet, og den nye generasjonen forskere og nye grupper så vel som etablerte 
forskerlag vil bli viet oppmerksomhet.

Fellesskapstiltak innenfor grensesprengende forskning vil bli gjennomført av et europeisk forskningsråd (ERC), 
som består av et uavhengig vitenskapsråd med støtte fra en særskilt struktur for gjennomføring som er enkel 
og kostnadseffektiv. Forvaltningen av ERC vil bli ivaretatt av personale som ansettes særskilt for dette formål, 
herunder tjenestemenn fra EU-institusjoner, og skal bare omfatte de faktiske administrative behov for å sikre den 
stabilitet og kontinuitet som kreves for en effektiv forvaltning.

Vitenskapsrådet skal bestå av representanter fra det europeiske vitenskapsmiljøet, noe som sikrer et mangfold av 
forskningsområder på høyeste nivå, som handler i egenskap av privatpersoner, uavhengig av politiske eller andre 
interesser. Medlemmene skal utnevnes av Kommisjonen etter en uavhengig og åpen utnevnelsesprosedyre som er 
avtalt med vitenskapsrådet og som omfatter samråd med vitenskapsmiljøet og en rapport til Europaparlamentet og 
Rådet. De utnevnes for et tidsrom på fire år, som kan forlenges én gang, på grunnlag av en rotasjonsordning som 
sikrer kontinuitet i vitenskapsrådets arbeid.

Vitenskapsrådet skal bl.a. fastsette en overgripende vitenskapelig strategi, ha full myndighet over avgjørelser 
om hvilken type forskning som skal finansieres og være en garantist for virksomhetens kvalitet sett fra en 
vitenskapelig synsvinkel. Dets oppgaver vil særlig omfatte utarbeiding av det årlige arbeidsprogrammet, 
fastsettelse av framgangsmåten for fagfellevurdering samt overvåking og kvalitetskontroll av gjennomføringen av 
programmet sett fra en vitenskapelig synsvinkel. Det skal fastsette atferdsregler som bl.a. skal omhandle hindring 
av interessekonflikter.

Ansvaret for alle sider ved gjennomføringen av programmet skal ligge hos den særskilte gjennomføringsstrukturen, 
i samsvar med det årlige arbeidsprogrammet. Den skal i første rekke stå for gjennomføringen av fagfellevurderingen 
og utnevnelsesprosedyren i samsvar med prinsippene fastsatt av vitenskapsrådet, og skal ivareta den finansielle og 
vitenskapelige forvaltningen av tilskudd.

ERCs administrasjons- og personalkostnader i forbindelse med vitenskapsrådet og den særskilte 
gjennomføringsstrukturen skal være forenlige med en enkel og kostnadseffektiv forvaltning; administrasjonsutgifter 
skal holdes på et lavest mulig nivå og ikke overstige 5 % av den samlede finansielle rammen for ERC, samtidig 
som de ressursene som kreves for høy gjennomføringskvalitet, sikres for å oppnå en best mulig finansiering av den 
grensesprengende forskningen.

Kommisjonen skal stå som garantist for ERCs uinnskrenkede handlefrihet og integritet. Den skal sørge for at 
ERC handler i samsvar med prinsippene om fremragende vitenskapelig fagkunnskap, handlefrihet, effektivitet 
og innsyn, og til punkt og prikke følger den strategi og gjennomføringsmetode som fastsettes av vitenskapsrådet. 
Kommisjonen skal i samarbeid med vitenskapsrådet utarbeide en årsrapport om ERCs arbeid og oppfyllelse av 
målene, og framlegge den for Europaparlamentet og Rådet.

ERC skal kunne gjennomføre sine egne strategiske undersøkelser som forberedelse og støtte til sin virksomhet. Det 
kan særlig rådføre seg med europeiske mellomstatlige og nasjonale initiativer for å planlegge sin virksomhet i lys 
av annen forskning på europeisk og nasjonalt plan.
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Gjennomføringen og forvaltningen av tiltaket vil bli kontinuerlig gjennomgått og vurdert for å bedømme resultatene 
og tilpasse og forbedre framgangsmåtene på grunnlag av erfaringene. I forbindelse med den foreløpige vurderingen 
nevnt i artikkel 7 nr. 2 vil det bli foretatt en uavhengig gjennomgåelse av ERCs strukturer og ordninger, etter 
kriteriene fremragende vitenskapelig fagkunnskap, handlefrihet, effektivitet og innsyn, med full medvirkning 
av vitenskapsrådet. Dette vil omfatte prosessen og kriteriene for utvelging av vitenskapsrådets medlemmer. Ved 
gjennomgåelsen vil fordeler og ulemper med en struktur som bygger på et utøvende organ og en struktur som 
bygger på traktatens artikkel 171, bli uttrykkelig undersøkt. På bakgrunn av denne gjennomgåelsen skal nevnte 
strukturer og ordninger endres ved behov. Kommisjonen skal sørge for at alt nødvendig forberedelsesarbeid i 
forbindelse med en eventuell overgang til en endret struktur, herunder eventuelle forslag til regelverk som anses 
som nødvendige, blir utført og framlagt for Europaparlamentet og Rådet så snart som mulig, i henhold til traktaten. 
For det dette formål vil rammeprogrammet bli tilpasset eller utfylt ved medbestemmelse i henhold til traktatens 
artikkel 166 nr. 2. Framdriftsrapporten nevnt i artikkel 7 nr. 2, som utarbeides før den foreløpige vurderingen, vil 
gi de første opplysningene om ERCs virkemåte.

III. MENNESKER

Mål

Kvantitativ og kvalitativ styrking av det menneskelige potensial innen europeisk forskning og teknologi ved 
at enkeltpersoner oppmuntres til å gå inn for forskeryrket, europeiske forskere oppmuntres til å bli værende i 
Europa og at forskere fra hele verden lokkes til Europa slik at Europa blir mer attraktivt for de beste forskerne. 
Med utgangspunkt i erfaringene fra Marie Curie-tiltakene i tidligere rammeprogrammer vil dette bli gjort ved å 
iverksette et sammenhengende sett av Marie Curie-tiltak, som særlig tar hensyn til den europeiske tilleggsverdien 
for det europeiske forskningsområdet. Disse tiltakene rettes mot forskere i alle faser av karrieren, fra grunnleggende 
forskerutdanning særlig rettet mot unge, til livslang læring og karriereutvikling i offentlig og privat sektor. Det vil 
også bli gjort en innsats for å øke kvinnelige forskeres deltaking ved å fremme like muligheter i alle Marie Curie-
tiltak, ved å utforme tiltakene slik at de sikrer at forskerne kan oppnå en hensiktsmessig balanse mellom arbeidsliv 
og privatliv og ved å legge til rette for gjenopptakelse av en forskerkarriere etter et avbrudd.

Begrunnelse

Rik tilgang på høyt kvalifiserte forskere er en nødvendig forutsetning for å fremme vitenskapelig utvikling og støtte 
nyskaping, men også en viktig faktor for å tiltrekke og opprettholde offentlig og privat investering i forskning. 
I lys av den økende konkurransen på verdensplan er det av avgjørende betydning å utvikle et åpent europeisk 
arbeidsmarked for forskere, uten noen form for forskjellsbehandling, og at forskernes kunnskaper og karriereveier 
blir mer varierte, for å kunne dra nytte av at forskerne og kunnskapen deres sirkulerer både i Europa og i resten av 
verden. Særlige tiltak for å oppmuntre forskere som er i begynnelsen av sin karriere og gi dem støtte i begynnelsen 
av den vitenskapelige karrieren, samt tiltak for å bremse «hjerneflukten», f.eks. støtte til gjenintegrasjon, vil bli 
innført.

Bevegelighet på tvers av landegrenser og sektorer, herunder stimulering av deltaking fra privat sektor og åpning 
for tilgang til forskerkarrierer og akademiske stillinger på europeisk plan, er et viktig element for det europeiske 
forskningsområdet og helt nødvendig for å kunne forbedre den europeiske forskningens kapasitet og resultater. 
Internasjonal konkurranse mellom forskere vil fortsatt være viktig for å sikre forskning av høyeste kvalitet 
innenfor dette tiltaket. Å øke bevegeligheten for forskere og styrke ressursene til de institusjonene som tiltrekker 
seg forskere internasjonalt, vil fremme utviklingen av sentre for fremragende forskning i Den europeiske union. 
For å sikre opplæring og bevegelighet på nye forsknings- og teknologiområder vil en hensiktsmessig samordning 
med andre deler av det sjuende rammeprogrammet bli sikret, og det vil bli søkt å oppnå synergivirkninger med 
annen fellesskapspolitikk, f.eks. på områdene utdanning, utjevning og sysselsetting. I den delen av programmet 
«Kapasitet» som omhandler vitenskap i samfunnet, planlegges tiltak for å knytte den vitenskapelige utdanningen 
til karrierer samt forsknings- og samordningstiltak for nye metoder i den vitenskapelige utdanningen.

Tiltak

–	 Grunnopplæring av forskere for å bedre karriereutsiktene deres både i offentlig og privat sektor, bl.a. ved 
å gi dem bredere vitenskapelig og allmenn kompetanse, herunder på områdene teknologioverføring og 
entreprenørskap, og for å få flere unge til å velge en vitenskapelig karriere. Dette vil bli gjennomført ved hjelp 
av et Marie Curie-nettverk, der hovedmålet er å unngå oppsplitting av og styrke forskernes grunnopplæring 
og karriereutvikling. Det planlegges å gi støtte slik at de beste forskerne i en tidlig fase av karrieren kan 
inngå i etablerte forskningsgrupper. Medlemmene av de tverrnasjonale nettverkene må utnytte hverandres 
komplementære kunnskaper gjennom integrerte opplæringsprogrammer. Støtten vil bestå av rekruttering 
av forskere i en tidlig fase av karrieren, organisering av opplæring som også er åpen for forskere utenfor 
nettverket samt professorater og/eller ledende stillinger i privat sektor, med tanke på kunnskapsoverføring og 
veiledning.
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–	 Livslang læring og karriereutvikling for å støtte erfarne forskeres karriereutvikling. For å utfylle eksisterende 
eller erverve ny kunnskap og kompetanse, eller for å fremme tverrfaglighet og/eller bevegelighet på tvers 
av sektorer, planlegges det støtte til forskere med særlige behov for ytterligere/utfyllende kompetanse og 
kunnskap, til forskere som vil gjenoppta forskerkarrieren etter et avbrudd, og til (gjen)innsetting av forskere 
i en mer langsiktig forskerstilling i Europa, herunder i hjemstaten, etter en tverrnasjonal/internasjonal 
bevelighetserfaring. Dette tiltaksområdet vil bli gjennomført både gjennom individuelle stipendier som 
tildeles direkte på fellesskapsplan, og gjennom samfinansiering av regionale, nasjonale eller internasjonale 
programmer, dersom kriteriene for europeisk tilleggsverdi, innsyn og åpenhet er oppfylt.

Innledningsvis skal samfinansieringen gjennomføres i et kontrollert omfang slik at nødvendig erfaring kan 
opparbeides.

–	 Forbindelser og partnerskap mellom næringslivet og den akademiske verden: Støtte til mer langsiktige 
samarbeidsprogrammer mellom organisasjoner fra den akademiske verden og næringslivet, særlig SMB-er, 
herunder tradisjonell produksjonsindustri, vil ha som mål å oppmuntre til bevegelighet på tvers av sektorer og 
økt kunnskapsdeling ved hjelp av felles forskningspartnerskap med støtte av rekruttering av erfarne forskere 
til partnerskapet, utveksling av personale på tvers av sektorene og organisering av arrangementer.

–	 Den internasjonale dimensjonen: Øke kvaliteten på europeisk forskning ved å tiltrekke forskningstalenter fra 
land utenfor Europa og fremme forskningssamarbeid med forskere fra land utenfor Europa, til nytte for begge 
parter. Dette vil skje ved hjelp av internasjonale stipendier for europeiske forskere (med en innebygd fase for 
obligatorisk tilbakekomst), internasjonale stipender for forskere fra tredjestater og partnerskap for støtte til 
utveksling av forskere. Det vil også bli gitt støtte til felles initiativer mellom europeiske organisasjoner og 
organisasjoner fra EUs nabostater og stater som Fellesskapet har en vitenskaps- og teknologiavtale med. Det 
vil dessuten bli iverksatt tiltak for å motvirke risikoen for «hjerneflukt» fra utviklingsland og vekstøkonomier, 
og tiltak for å opprette nettverk av europeiske forskere som arbeider i utlandet. Disse tiltakene vil bli 
gjennomført i tråd med de internasjonale tiltakene i programmene «Samarbeid» og «Kapasitet».

–	 Særlige tiltak for å støtte opprettelsen av et reelt europeisk arbeidsmarked for forskere, ved å fjerne 
hindringer for bevegelighet og bedre karriereutsiktene for europeiske forskere. Det vil også bli gitt støtte til 
stimuleringstiltak for offentlige institusjoner som fremmer sine forskeres bevegelighet, kvalitet og anseelse. 
Dessuten vil det bli utdelt priser for å gjøre Marie Curie-tiltakene og deres mål bedre kjent for offentligheten.

IV. KAPASITET

 Denne delen av det sjuende rammeprogrammet skal forbedre forsknings- og nyskapingskapasiteten i hele Europa, 
og sikre at den brukes på best mulig måte. Dette vil bli oppnådd ved å

–	 bruke og utvikle forskningsinfrastruktur på best mulig måte,

–	 styrke SMB-ers nyskapingskapasitet og mulighet til å dra nytte av forskning,

–	 støtte utviklingen av regionale, forskningsdrevne grupper,

–	 frigjøre forskningspotensialet i EUs tilnærmingsregioner og mest fjerntliggende regioner,

–	 bringe vitenskap og samfunn nærmere hverandre slik at vitenskap og teknologi kan integreres harmonisk i 
det europeiske samfunn,

–	 støtte en sammenhengende utvikling av forskningspolitikken,

–	 gjennomføre gjennomgående handlinger og tiltak til støtte for internasjonalt samarbeid.

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Mål

Å bruke og utvikle Europas beste forskningsinfrastruktur på best mulig måte og bidra til å skape på alle 
vitenskapelige og teknologiske områder ny forskningsinfrastruktur av felleseuropeisk interesse, som Europas 
vitenskapsmiljø trenger for å kunne forbli ledende i forskningsutviklingen, og for å kunne hjelpe industrien med å 
styrke sitt kunnskapsgrunnlag og sin teknologiske fagkunnskap.
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Begrunnelse

Forskningsinfrastruktur spiller en stadig viktigere rolle når det gjelder utvikling og utnytting av kunnskap og 
teknologi. Betydningen av slik infrastruktur er allerede velkjent på områder som energi, rommet og partikkelfysikk, 
og den øker på andre områder. Forskningens kjerne utgjøres av f.eks. strålekilder, databanker for genomikk og 
for samfunnsvitenskap, observatorier for miljø- og romforskning, systemer for bildeframstilling eller renrom for 
undersøkelse og utvikling av nye materialer eller nanoelektronikk. Dette er dyrt og krever at det utvikles en bred 
sakkunnskap og burde brukes og utnyttes av et stort antall forskere og kundeforetak på europeisk plan.

Utvikling av en europeisk tilnærmingsmåte med hensyn til forskningsinfrastruktur, herunder data- og 
kommunikasjonsbasert e-infrastruktur og virtuell infrastruktur, og iverksetting av tiltak på dette området på 
unionsplan, kan bidra vesentlig til å styrke det europeiske forskningspotensialet og utnyttingen av det, og bidra til 
utviklingen av det europeiske forskningsområdet.

Samtidig som medlemsstatenes rolle fortsatt vil være sentral for utviklingen og finansieringen av infrastruktur, 
kan og bør Fellesskapet fungere som katalysator og pådriver ved å sikre bredere og mer effektiv tilgang til og 
bruk av infrastrukturen som finnes i de ulike medlemsstatene, ved på en samordnet måte å stimulere utviklingen 
av denne infrastrukturen og dens nett, og ved å fremme oppbyggingen av ny forskningsinfrastruktur av 
felleseuropeisk interesse på mellomlang og lang sikt. I denne forbindelse spiller Det europeiske strategiforum 
for forskningsinfrastruktur (ESFRI) en viktig rolle når det gjelder å fastsette behov og en kjøreplan for europeisk 
forskningsinfrastruktur.

Tiltak

Tiltak på dette området vil bli gjennomført på hele det vitenskapelige og teknologiske området. De vil bli 
gjennomføret i nært samarbeid med de tiltak som finner sted på temaområdene for å sikre at alle tiltak på europeisk 
plan innenfor fellesskapsrammen oppfyller behovene for forskningsinfrastruktur på de berørte områdene, herunder 
internasjonalt samarbeid.

Tiltakene vil være som følger:

–	 Støtte til eksisterende forskningsinfrastruktur

–	 Integrasjonstiltak for på europeisk plan bedre å strukturere utnyttelsen av forskningsinfrastrukturen på 
et gitt område og fremme en samordnet bruk og utvikling av denne, særlig via tverrnasjonal tilgang, 
for å sikre at europeiske forskere, herunder forskere fra industrien og små og mellomstore bedrifter, 
kan få tilgang til forskningsinfrastruktur på høyt nivå for å bedrive sin forskning, uavhengig av hvor 
infrastrukturen finnes.

–	 Utvikling av e-infrastruktur for forskning ved å styrke den videre utviklingen og verdensomspennende 
sammenkoplingen av kommunikasjons- og GRID-infrastruktur med høy kapasitet og yteevne og forsterke 
den europeiske datakapasiteten samt fremme utbredelsen av den i brukerkretser når det er hensiktsmessig, 
forbedre infrastrukturens betydning i verdenssammenheng og øke tilliten til den ved å utnytte resultatene 
som er oppnådd med infrastrukturene GEANT og GRID og på grunnlag av åpne standarder for 
driftskompatibilitet.

–	 Støtte til ny forskningsinfrastruktur

–	 Oppbygging av ny infrastruktur og omfattende modernisering av eksisterende infrastruktur, med 
hovedvekt på forberedelsesfasene, for å fremme etableringen av nye forskningsanlegg i samsvar med 
prinsippet om «variabel geometri» som i hovedsak bygger på arbeidet som er utført av ESFRI(1),

–	 Konstruksjonsundersøkelser som bygger på en nedenfra-og-opp-metode med forslagsinnbydelser, for å 
fremme oppbygging av ny forskningsinfrastruktur ved å finansiere forskningspriser og forundersøkelser 
for ny infrastruktur.

Infrastrukturprosjekter som foreslås for finansiering i denne forbindelse, vil bli utvalgt særlig på grunnlag av 
følgende kriterier:

–	 ikke mulig å nå målet med eksisterende ordninger,

–	 tilleggsverdien av Fellesskapets økonomiske støtte,

(1) ESFRI ble opprettet i april 2002. ESFRI består av representanter fra de 25 EU-medlemsstatene, utnevnt av ministrene med ansvar 
for forskning samt en representant for Europakommisjonen. Statene som er assosiert med rammeprogrammer for forskning ble 
invitert til å delta i 2004.
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–	 kapasitet til å tilby en tjeneste som brukere fra det vitenskapelige miljøet (akademiske institusjoner og 
næringslivet) i hele Europa har behov for, med bl.a. en tilleggsverdi for det europeiske forskningsområdet,

–	 fremragende vitenskapelig fagkunnskap,

–	 internasjonal relevans,

–	 bidrag til teknologisk utviklingskapasitet,

–	 bidrag til å utvikle forskningsrettede grupper med fremragende fagkunnskap,

–	 teknologisk og organisatorisk gjennomførbarhet,

–	 muligheter for europeiske partnerskap og omfattende forpliktelser av finansiell og annen art fra medlemsstatene 
og andre større aktører samt eventuell bruk av EIB-lån og strukturfond,

–	 vurdering av konstruksjons- og driftskostnader.

 Når det gjelder oppbygging av ny infrastruktur, bør det tas hensyn til potensialet for fremragende vitenskapelig 
fagkunnskap i tilnærmingsregionene og de mest fjerntliggende regionene, når det er relevant. Effektiv samordning 
av Fellesskapets finansieringsordninger, særlig det sjuende rammeprogrammet og strukturfondene, vil bli sikret.

FORSKNING TIL FORDEL FOR SMB-er

Mål

Å styrke europeiske SMB-ers nyskapingsevne og deres bidrag til utviklingen av produkter og markeder som bygger 
på ny teknologi, ved å hjelpe dem med å sette ut forskning, øke sin forskningsinnsats, utvide sine nettverker, utnytte 
forskningsresultater bedre, skaffe seg teknologisk fagkunnskap og bygge bro over kløften mellom forskning og 
nyskaping.

Begrunnelse

SMB-er er kjernen i det europeiske næringsliv. De bør være et nøkkelledd i nyskapingssystemet og i omdanningen 
av kunnskap til nye produkter, prosesser og tjenester. De europeiske SMB-ene står overfor en stadig økende 
konkurranse i det indre marked og på verdensplan og må øke sin kunnskap og forskningsintensitet, utnytte 
forskningsresultatene bedre, utvide sin forretningsvirksomhet til større markeder og internasjonalisere sine 
kunnskapsnettverker. De fleste tiltak i medlemsstatene som gjelder SMB-er, verken oppmuntrer til eller støtter 
forskningssamarbeid og teknologioverføring over landegrensene. Det er nødvendig med tiltak på EU-plan for å 
utfylle og øke virkningene av tiltak på nasjonalt og regionalt plan. I tillegg til tiltakene oppført nedenfor vil det bli 
lagt vekt på å oppmuntre til og lette deltaking fra SMB-er i hele det sjuende rammeprogrammet, og det vil bli tatt 
hensyn til foretakenes behov.

Tiltak

Særlige tiltak til støtte for SMB-er eller sammenslutninger av SMB-er som har behov for å sette ut forskning, 
hovedsakelig SMB-er med lavt eller middels teknologinivå og med liten eller ingen forskningskapasitet. SMB-
er med høy forskningsintensitet kan delta som leverandører av forskningstjenester eller sette ut forskning for 
å utfylle sin grunnleggende forskningskapasitet. Det vil bli gjennomført tiltak på hele det vitenskapelige og 
teknologiske området etter en nedenfra-og-opp-metode. Tiltakene vil omfatte støtte til demonstrasjon og annen 
virksomhet som skal gjøre det lettere å utnytte forskningsresultater, samtidig som det sikres komplementaritet med 
rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping. De økonomiske midlene vil bli tildelt gjennom følgende 
to ordninger:

–	 Forskning til fordel for SMB-er: Bistå små grupper av nyskapende SMB-er med å løse felles eller 
komplementære teknologiske problemer.

–	 Forskning til fordel for sammenslutninger av SMB-er: Bistå sammenslutninger og grupper av SMB-er med å 
utvikle tekniske løsninger på problemer som er felles for et stort antall SMB-er i bestemte industrisektorer eller 
ledd i verdikjeden.
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Det vil bli lagt særlig vekt på støtte til forskningsprosjekter. I tillegg vil det bli gitt støtte til nasjonale ordninger for 
økonomisk støtte til SMB-er eller sammenslutninger av SMB-er slik at de kan utarbeide forslag til tiltak innenfor 
rammen av «Forskning til fordel for SMB-er». Ved gjennomføringen av Fellesskapets sjuende FTU-rammeprogram 
vil komplementaritet og synergi med tiltakene i rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping bli sikret.

Rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping vil oppmuntre til og lette SMB-ers deltaking i det sjuende 
rammeprogrammet ved sine gjennomgående tjenester til støtte for næringsliv og nyskaping. Komplementaritet og 
synergi med andre fellesskapsprogrammer vil bli sikret.

KUNNSKAPSREGIONER

Mål

Å styrke europeiske regioners forskningspotensial, særlig ved å oppmuntre og støtte utviklingen i hele Europa 
av regionale forskningsdrevne grupper med deltaking fra universiteter, forskningssentre, foretak og regionale 
myndigheter.

Begrunnelse

Regionene anses å spille en stadig større rolle innenfor forskning og utvikling i EU. Forskningspolitikk og 
forskningstiltak på regionalt plan er ofte avhengig av at det utvikles grupper der både offentlige og private aktører 
deltar. Forsøksordningen «Kunnskapsregioner» viste hvor dynamisk denne utviklingen er og behovet for å støtte 
og oppmuntre utviklingen av slike strukturer.

De tiltakene som er gjennomført på dette området, vil gjøre det mulig for europeiske regioner å styrke sin kapasitet 
til å investere i FTU og gjennomføre forskning, samtidig som de i størst mulig grad utnytter mulighetene for sine 
aktører til å delta i europeiske forskningsprosjekter med godt resultat og letter opprettelsen av grupper som bidrar 
til regionutviklingen i Europa. Tiltakene vil lette opprettelsen av regionale grupper som bidrar til utviklingen av 
det europeiske forskningsområdet.

Tiltak

Det nye initiativet «Kunnskapsregioner» vil trekke inn og bringe sammen regionale aktører innenfor forskning, f.eks. 
universiteter, forskningssentre, næringsliv, offentlige myndigheter (regionale råd eller regionale utviklingsorganer). 
Prosjektene vil omfatte felles analyse av de regionale gruppenes forskningsprogrammer (samordnet med andre 
bredere tiltak som gjelder de regionale nyskapingsgruppene) og utarbeiding av en rekke virkemidler som gjør det 
mulig å behandle dem som ledd i særskilt forskningsvirksomhet, blant annet ved at regioner som ikke har satset så 
mye på forskning, veiledes av regioner som har kommet langt på dette området, og gjennom støtte til framvoksende 
kunnskapsregioner. Dette vil omfatte tiltak for å bedre forskningsnettene og tilgangen til finansieringskilder samt 
bedre integrasjon av og innbyrdes forbindelse mellom aktører og institusjoner i de regionale økonomiene. Disse 
tiltakene vil bli gjennomført i nær tilknytning til Fellesskapets regionpolitikk (strukturfondene), rammeprogrammet 
for konkurranseevne og nyskaping samt utdannings- og opplæringsprogrammene. Innenfor rammen av det 
særskilte tiltaket «Kunnskapsregioner» vil det bli søkt å oppnå synergi med så vel Fellesskapets regionpolitikk 
som med relevante nasjonale og regionale programmer, særlig når det gjelder tilnærmingsregioner og de mest 
fjerntliggende regionene.

FORSKNINGSPOTENSIAL

Mål

Å medvirke til å realisere den utvidede Unionens fulle forskningspotensial ved å åpne for og utvikle eksisterende 
eller framvoksende fremragende forskning i EUs tilnærmingsregioner og mest fjerntliggende regioner(1) samt 
bidra til at forskerne i disse regionene blir bedre i stand til å delta i forskningsvirksomhet på fellesskapsplan på en 
vellykket måte.

(1) Tilnærmingsregioner er de regionene som er nevnt i artikkel 5 i rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 av 11. juli 2006 om fastsettelse 
av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond og Utjevningsfondet (EUT 
L 210 av 31.7.2006, s. 25). Dette omfatter regioner som kommer inn under «tilnærmingsmålet», regioner som kan få støtte fra 
Utjevningsfondet og de mest fjerntliggende regionene.
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Begrunnelse

Europa utnytter ikke sitt forskningspotensial fullt ut, særlig ikke i mindre utviklede regioner som ligger langt fra 
det europeiske sentrum for forskning og industriell utvikling. For å hjelpe forskere og institusjoner i så vel offentlig 
som privat sektor i disse regionene til å bidra til den samlede europeiske forskningsinnsatsen og samtidig dra nytte 
av den kunnskap og erfaring som finnes i andre regioner i Europa, tar dette tiltaket sikte på å skape de vilkår som vil 
gjøre det mulig for dem å utnytte sitt potensial og bidra til fullt ut å realisere det europeiske forskningsområdet i den 
utvidede Unionen. Tiltakene vil bygge på tidligere og eksisterende tiltak som europeiske sentre for fremragende 
forskning innenfor det femte rammeprogrammet og Marie Curie-stipendier for kunnskapsoverføring.

Tiltak

Tiltakene på dette området vil omfatte støtte til følgende:

–	 Utveksling av forskningspersonale over landegrensene mellom utvalgte organisasjoner i 
tilnærmingsregionene og en eller flere partnerorganisasjoner; støtte til utvalgte eksisterende eller 
framvoksende sentre for fremragende forskning for rekruttering av erfarne forskere, herunder ledere, 
frAnskaffelse og utvikling av forskningsutstyr og utvikling av et fysisk miljø som gjør det mulig fullt ut 
å utnytte det intellektuelle potensial som finnes i de utvalgte eksisterende og framvoksende sentrene for 
fremragende forskning i tilnærmingsregionene.

–	 Tilrettelegging av seminarer og konferanser for å lette kunnskapsoverføring; opplysningsvirksomhet 
samt initiativer med sikte på å spre og overføre forskningsresultater i og til andre stater og internasjonale 
markeder.

–	 «Vurderingsordninger» som gjør det mulig for alle forskningssentre i tilnærmingsregionene å få 
internasjonale uavhengige sakkyndiges vurdering av sin alminnelige forskningskvalitet og infrastruktur.

Sterke synergier med Fellesskapets regionpolitikk vil bli etterstrebet. Innenfor rammen av tiltak på dette området 
vil det bli fastslått behov og muligheter for å styrke forskningskapasiteten til framvoksende og eksisterende sentre 
for fremragende forskning i tilnærmingsregioner, som kan få midler fra struktur- og utjevningsfondene.

Synergier med rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping for å fremme kommersiell anvendelse av 
forskning, teknologi og utvikling i samarbeid med industrien, vil også bli etterstrebet.

VITENSKAP I SAMFUNNET

Mål

For å bygge et åpent, effektivt og demokratisk europeisk kunnskapssamfunn er målet å fremme harmonisk 
integrasjon av innsatsen innenfor vitenskap og teknologi samt tilhørende forskningspolitikk i det europeiske sosiale 
nettet, ved i hele Europa å oppmuntre til tenkning og debatt om vitenskap og teknologi og deres tilknytning til hele 
samfunns- og kulturspekteret.

Begrunnelse

Vitenskap og teknologi får stadig større betydning for vårt dagligliv. Selv om de er produkter av sosial virksomhet 
og er formet av sosiale og kulturelle faktorer, befinner vitenskap og teknologi seg langt fra hverdagen til en stor 
del av offentligheten og politiske beslutningstakere, og gir fortsatt grobunn for misforståelser. Omstridte spørsmål 
knyttet til framvoksende teknologier bør behandles av samfunnet på grunnlag av en opplyst debatt som fører til 
velbegrunnede valg og beslutninger.

Tiltak

Det omfattende og integrerte initiativet på dette området omfatter støtte til følgende:

–	 Styrking og forbedring av det europeiske vitenskapssystemet, der følgende spørsmål vil bli behandlet: 
bedre utnytting og overvåking av den innvirkning vitenskapelige råd og vitenskapelig fagkunnskap har på 
utformingen av politikken (herunder risikohåndtering), vitenskapelige publikasjoners framtid, tiltak for 
å gjøre tilgangen til vitenskapelige publikasjoner lettere for den delen av offentligheten som ønsker det, 
vernetiltak på vitenskapelige områder der det kan forekomme misbruk samt spørsmål om bedrageri, tillit og 
«selvregulering».

–	 Bredere deltaking fra forskere og offentligheten i alminnelighet, herunder det organiserte sivile samfunn, i 
vitenskapelige spørsmål for å foregripe og avklare politiske og samfunnsmessige problemer, herunder etiske 
spørsmål.
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–	 Tenkning og debatt om vitenskap og teknologi og deres plass i samfunnet, med utgangspunkt i emner som 
vitenskapens og teknologiens historie, sosiologi og filosofi.

–	 Kjønnsforskning, herunder integrasjon av kjønnsaspektet på alle områder av forskningen og fremming av 
kvinners rolle i forskningen og i vitenskapelige beslutningsorganer.

–	 Skaping av et åpent miljø som vekker barns og unges nysgjerrighet på vitenskap ved å styrke vitenskapelig 
undervisning på alle nivåer, herunder i skolen, og ved å fremme interessen for og full deltaking i vitenskapelig 
virksomhet blant unge, uansett bakgrunn.

–	 Styrking av forskningens rolle på universiteter og i andre institusjoner for høyere utdanning og disse 
universitetenes og institusjonenes interesse for globaliseringens utfordringer.

–	 Forbedret innbyrdes kommunikasjon og gjensidig forståelse mellom den vitenskapelige verden og et bredere 
publikum av beslutningstakere, medier og offentligheten, ved å hjelpe forskere med å formidle og framlegge 
sitt arbeid og ved å støtte vitenskapelige opplysninger, vitenskapelige publikasjoner og vitenskapelige medier.

Disse tiltakene vil særlig bli gjennomført i form av forskningsprosjekter, undersøkelser, nettverkssamarbeid og 
utveksling, offentlige arrangementer og initiativer, priser, meningsmålinger og datainnsamling. I mange tilfeller vil 
dette innebære internasjonale partnerskap med organisasjoner fra tredjestater.

STØTTE TIL EN SAMMENHENGENDE UTVIKLING AV FORSKNINGSPOLITIKKEN

Mål

Å øke effektiviteten til og bedre sammenhengen mellom medlemsstatenes og Fellesskapets forskningspolitikk samt 
styrke deres forbindelse med annen politikk, øke virkningene av den offentlige forskningen og styrke dens bånd til 
industrien samt øke den offentlige støtten og dens vektstangvirkning på private aktørers investeringer.

Begrunnelse

Å øke investeringene i forskning og utvikling for å nå målet på tre prosent og å gjøre dem mer effektive er en av 
de viktigste prioriteringene i Lisboa-strategien for vekst og sysselsetting. Å utvikle en effektiv politikk for å øke 
offentlige og private investeringer i forskning er derfor av stor betydning for offentlige myndigheter i lys av behovet 
for å framskynde overgangen til en konkurransedyktig kunnskapsøkonomi. Dette krever en tilpasningsdyktig 
forskningspolitikk, bruk av et større antall virkemidler, samordning av innsatsen på tvers av landegrensene og bruk 
av andre strategier for å skape bedre rammevilkår for forskning.

Tiltak

Tiltakene på dette området vil utfylle samordningsvirksomheten innenfor rammen av programmet «Samarbeid» og 
tar sikte på å bedre sammenhengen i og virkningen av den politikk som føres og de initiativer som tas regionalt, 
nasjonalt og på fellesskapsplan (f.eks. finansieringsprogrammer, regelverk, rekommandasjoner og retningslinjer). 
Det dreier seg om følgende tiltak:

–	 Overvåking og analyse av offentlig politikk og næringslivsstrategier knyttet til forskning, herunder deres 
virkninger, og utvikling av indikatorer for å framskaffe opplysninger og beviser til støtte for utforming, 
gjennomføring, vurdering og samordning av politikk på tvers av landegrensene.

–	 Frivillig styrking av samordningen av forskningspolitikken gjennom tiltak for å støtte gjennomføringen av den 
åpne samordningsmetoden og samarbeidsinitiativer på tvers av landegrensene etter nedenfra-og-opp-metoden 
som blir gjennomført på nasjonalt eller regionalt plan i spørsmål av allmenn interesse.

INTERNASJONALT SAMARBEID

For at Det europeiske fellesskap skal bli konkurransedyktig og spille en ledende rolle på verdensplan må det ha 
en sterk og sammenhengende internasjonal politikk for vitenskap og teknologi. All internasjonal innsats som 
gjøres innenfor det sjuende rammeprograms forskjellige programmer, vil bli gjennomført innenfor rammen av en 
overgripende strategi for internasjonalt samarbeid.
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Denne internasjonale politikken har tre mål som er innbyrdes avhengige av hverandre:

–	 Å fremme europeisk konkurranseevne ved å inngå strategiske partnerskap med tredjestater på utvalgte 
vitenskapelige områder og ved å knytte de beste forskerne fra tredjestater til å arbeide i og med Europa.

–	 Å fremme kontakten med partnere i tredjestater for å gi bedre tilgang til forskning som utføres i andre deler 
av verden.

–	 Å behandle særlige problemer som tredjestater står overfor, eller som er av global natur, på grunnlag av 
gjensidig interesse og til gjensidig nytte.

 Samarbeidet med tredjestater innenfor rammen av det sjuende rammeprogrammet vil særlig gjelde følgende 
grupper av stater:

–	 Kandidatstater.

–	 EUs nabostater, partnerstater i middelhavsområdet, stater på Vest-Balkan(1) og stater i Øst-Europa og Sentral-
Asia.(2).

–	 Utviklingsland, med vekt på særlige behov i det enkelte berørte land eller den enkelte berørte region(3).

–	 Vekstøkonomier.

Internasjonalt temasamarbeid vil bli gjennomført innenfor rammen av programmet «Samarbeid». Internasjonalt 
samarbeid på området menneskelig potensial vil bli gjennomført innenfor rammen av programmet «Mennesker».

Innenfor rammen av programmet «Kapasitet» vil det bli gjennomført overgripende støttetiltak og tiltak som ikke 
dreier seg om et bestemt tema- eller tverrfaglig område som omfattes av programmet «Samarbeid», og disse kan 
i et begrenset antall tilfeller utfylles av særlige samarbeidstiltak av gjensidig interesse. Det vil bli gjort en innsats 
for å bedre sammenhengen mellom de enkelte medlemsstaters tiltak ved å støtte samordningen av nasjonale 
programmer for internasjonalt vitenskapelig samarbeid. Idet det tas hensyn til de erfaringene som INTAS har gjort 
innenfor rammen av samarbeidet med statene i Øst-Europa og Sentral-Asia, vil det innenfor dette programmet og 
programmene «Samarbeid» og «Mennesker» bli gjennomført tiltak som skal sikre kontinuitet.

Det vil bli sikret en overordnet samordning av de internasjonale samarbeidstiltakene innenfor rammen av det 
sjuende rammeprograms forskjellige programmer samt med andre fellesskapsordninger.

VIRKSOMHET UNNTATT KJERNEFYSISK VIRKSOMHET VED DET FELLES FORSKNINGSSENTER 
(FFS)

Mål

Å tilby kunderettet vitenskapelig og teknisk støtte til utformingen av Fellesskapets politikk ved å sikre støtte til 
gjennomføring og overvåking av gjeldende politikk samt reagere på nye politiske krav.

Begrunnelse

FFS’ uavhengighet av så vel private som nasjonale særinteresser kombinert med senterets tekniske 
fagkunnskap gjør det i stand til å lette kommunikasjonen og oppnå samstemmighet mellom de berørte partene 
(industrisammenslutninger, miljøgrupper, medlemsstatenes vedkommende myndigheter, andre forskningssentre 
osv.) og politiske beslutningstakere, framfor alt på fellesskapsplan og særlig med Europaparlamentet. Ved hjelp 
av vitenskapelig og teknisk støtte bidrar FFS til å gjøre den politiske beslutningsprosessen i Fellesskapet mer 
effektiv, åpen og bedre vitenskapelig underbygd. Når det er hensiktsmessig, bør FFS’ forskning samordnes med 
den forskningen som utføres innenfor rammen av temaene i særprogrammet «Samarbeid» slik at overlapping og 
dobbeltarbeid unngås.

(1) Andre stater enn assosierte kandidatstater.
(2) Tidligere kalt de nye uavhengige statene: Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, 

Russland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina og Usbekistan.
(3) Latin-Amerika omfatter både utviklingsland og vekstøkonomier.
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FFS vil styrke sin stilling på det europeiske forskningsområdet. Ved å lette tilgangen til sine anlegg for europeiske 
og ikke-europeiske forskere, herunder nyutdannede forskere, vil forskningssenteret øke sitt samarbeid med andre 
offentlige og private forskningsorganisasjoner, stadig bedre den vitenskapelige kvaliteten på sin egen virksomhet 
og bidra på en mer vitenskapelig måte til utdanning, som FFS fortsatt vil prioritere høyt.

Nytten av og troverdigheten til FSS’ støtte til fellesskapspolitikken er nært knyttet til kvaliteten på forskningssenterets 
vitenskapelige fagkunnskap og dets integrasjon i det internasjonale vitenskapssamfunnet. FSS vil derfor fortsette 
å investere i forskning og nettsamarbeid med andre sentre for fremragende forskning på relevante områder. 
Senteret vil delta i indirekte tiltak på alle områder med særlig vekt på felles vitenskapelige referansesystemer, 
nettverkssamarbeid, utdanning og bevegelighet, forskningsinfrastruktur og deltaking i teknologiplattformer samt 
samordningsvirkemidler, når det har den nødvendige fagkunnskap til å kunne skape tilleggsverdi.

FFS vil aktivt søke å fremme integrasjon av nye medlemsstater og kandidatstater i sine tiltak slik at de når opp til 
de femten medlemsstatenes nåværende nivå.

Tiltak

FFS prioriterer områder som er strategisk viktige for Unionen og der senteret kan tilføre stor tilleggsverdi. Senteret vil 
fortsatt yte vitenskapelig og teknisk støtte til fellesskapspolitikken på vesentlige områder som bærekraftig utvikling, 
klimaendringer, næringsmidler, energi, transport, kjemikalier, alternative dyreforsøksmetoder, forskningspolitikk, 
informasjonsteknologi, referansemetoder og -materiale samt risikoer, farer og samfunnsøkonomiske virkninger 
knyttet til bioteknologi. Veksten vil skje på områder som er særlig viktige for Fellesskapet.

–	 Velstand i et kunnskapsintensivt samfunn

–	 Å gjennomføre og utvikle avanserte økonometriske modeller og analyseteknikker i forbindelse med 
fastsettelsen og overvåkingen av politikken, for eksempel oppfølgingen av Lisboa-strategien, det indre 
marked og Fellesskapets forsknings- og utdanningspolitikk.

–	 Å utvikle modeller for på en ansvarlig måte å finne en ny balanse mellom målene om bærekraftighet og 
konkurranse.

–	 Å yte vitenskapelig og teknisk støtte til utvikling av framgangsmåter for risikovurdering og -håndtering 
som et verktøy i den europeiske beslutningsprosessen.

–	 Solidaritet og ansvarlig ressursforvaltning

–	 Å bli et anerkjent referansesenter for vitenskap og teknologi på området bærekraftig landbruk med 
særlig vekt på næringsmiddelkvalitet, sporbarhet og trygghet (herunder genmanipulerte næringsmidler 
og genmanipulert fôr), arealforvaltning og tverrvilkår samt støtte gjennomføringen av den felles 
landbrukspolitikk.

–	 Å yte vitenskapelig og teknisk støtte til den felles fiskeripolitikk.

–	 Å bedre tilbudet av harmoniserte europeiske geografiske referansedata og systemer for geografiske 
opplysninger (støtte til IINSPIRE) og å fortsette å utvikle nye metoder for global overvåking av miljø og 
ressurser (støtte til GMES).

–	 Å yte fagkunnskap og spille en sentral rolle i GMES-forskningen og i utviklingen av nye anvendelser på 
dette området.

–	 Å støtte gjennomføringen av EUs handlingsplan for miljø og helse, herunder støtte til pågående 
virksomhet med sikte på å opprette et integrert system for miljø- og helseopplysning i Fellesskapet.

–	 Å fremme og bedre utviklingen og valideringen av alternative strategier, særlig metoder uten dyreforsøk, 
på alle relevante forskningsområder (sikkerhetsvurdering, prøving av vaksiner, helseforskning og 
biomedisinsk forskning osv.).

–	 Frihet, sikkerhet og rettferdighet

–	 Å utvikle tiltak som bidrar til å opprette et område med frihet, sikkerhet og rettferdighet, særlig på områder 
knyttet til vern mot terrorisme, organisert kriminalitet og bedrageri, grensesikkerhet og forebygging av 
store risikoer i samarbeid med relevante organer.

–	 Å støtte Fellesskapets innsats ved naturkatastrofer og teknologiske katastrofer.

–	 Europa som verdenspartner

–	 Å øke støtten til Fellesskapets politikk utad på særlige områder som de ytre aspektene ved den indre 
sikkerhet, utviklingssamarbeid og humanitær bistand.
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VEDLEGG II

VEILEDENDE FORDELING MELLOM PROGRAMMENE

Den	veiledende	fordeling	mellom	programmene	er	(i	millioner	euro)	som	følger:

I.  Samarbeid(1)(2) 32 413

Helse 6 100

Næringsmidler, landbruk og fiskeri, bioteknologi 1 935

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 9 050

Nanovitenskap, nanoteknologi, materialer og ny produksjonsteknologi 3 475

Energi 2 350

Miljø (herunder klimaendringer)  1 890

Transport (herunder luftfart)  4 160

Sosioøkonomiske vitenskaper og humanistiske fag 623

Rommet  1 430

Sikkerhet 1 400

II.  Ideer  7 510

III.  Mennesker  4 750

IV.  Kapasitet  4 097

Forskningsinfrastruktur  1 715

Forskning til fordel for SMB-er  1 336

Kunnskapsregioner 126

Forskningspotensial 340

Vitenskap i samfunnet 330

Sammenhengende utvikling av forskningspolitikken 70

Internasjonalt samarbeid 180

V. Virksomhet unntatt kjernefysisk virksomhet ved Det felles forskningssenter  1 751

I ALT 50521

(1) Herunder felles teknologiinitiativer (med finansieringsplan osv.) og den delen av samordningen og det internasjonale samarbeidet 
som skal finansieres innenfor rammen av temaene.

(2) Målet er at minst 15 % av tilgjengelige midler under programmet «Samarbeid» skal gå til små og mellomstore bedrifter.

Særlige bestemmelser om finansieringsordningen for risikodeling (RSFF)

De veiledende budsjettene for programmene «Samarbeid» og «Kapasitet» omfatter bidrag til Den europeiske 
investeringsbanks (EIB) opprettelse av finansieringsordningen for risikodeling (RSFF) nevnt i vedlegg III. I Rådets 
vedtak om særprogrammer vil det blant annet fastsettes på hvilke vilkår Kommisjonen skal treffe beslutning om 
omfordeling til andre tiltak innenfor rammeprogrammet av Fellesskapets bidrag til RSFF og de inntekter det medfører 
som ikke anvendes av EIB.

Det sjuende rammeprogrammet vil bidra med et beløp på opptil 500 millioner euro til RSFF fram til 2010. For 
tidsrommet 2010-2013 vil det være mulighet for å frigi opptil ytterligere 500 millioner euro etter den vurderingen 
Europaparlamentet og Rådet skal foreta etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne beslutning på grunnlag 
av en rapport fra Kommisjonen som inneholder opplysninger om SMB-ers og universiteters deltaking, oppfyllelsen 
av det sjuende rammeprograms utvelgingskriterier, hvilken type prosjekter som har fått støtte og etterspørselen etter 
den berørte ordningen, varigheten av framgangsmåten for godkjenning, prosjektresultatene og fordelingen av midlene.
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Det beløp som stilles til rådighet innenfor rammen av det sjuende rammeprogrammet, skal motsvares av et tilsvarende 
beløp fra EIB. Det vil komme fra programmene «Samarbeid» (opptil 800 millioner euro ved et forholdsmessig bidrag 
fra alle prioriterte temaområder, unntatt sosioøkonomiske vitenskaper og humanistiske fag) og «Kapasitet» (opptil 
200 millioner euro fra posten for forskningsinfrastruktur).

Beløpet vil gradvis bli stilt til rådighet for EIB, idet det tas hensyn til etterspørselen.

For å sikre en rask igangsetting med en kritisk masse av ressurser vil et beløp på ca. 500 millioner euro gradvis bli tildelt 
i budsjettet for tidsrommet fram til den foreløpige vurderingen av det sjuende rammeprogrammet nevnt i artikkel 7 nr. 2 
i denne beslutning.
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VEDLEGG III

FINANSIERINGSORDNINGER

Indirekte tiltak

De tiltakene som får støtte gjennom det sjuende rammeprogrammet, vil bli finansiert gjennom en rekke 
finansieringsordninger. Disse ordningene vil bli anvendt enkeltvis eller i kombinasjon med andre for å finansiere tiltak 
som gjennomføres i løpet av rammeprogrammets varighet.

Beslutningene om vedtakelse av særprogrammer, arbeidsprogrammer og forslagsinnbydelser vil alt etter omstendighetene 
inneholde opplysninger om følgende:

–	 Hvilke typer ordninger som anvendes for å finansiere ulike tiltak.

–	 Hvilke kategorier deltakere (f.eks. forskningsorganisasjoner, universiteter, industri, SMB-er, offentlige myndigheter) 
som kan få støtte.

–	 Hvilke typer virksomhet (f.eks. forskning og teknologisk utvikling, demonstrasjon, forvaltning, utdanning, 
spredning og andre tilknyttede tiltak) som kan finansieres gjennom de ulike ordningene.

Dersom flere finansieringsordninger kan anvendes, kan det i arbeidsprogrammene angis hvilken finansieringsordning 
som skal anvendes til det emnet forslagsinnbydelsen gjelder.

Finansieringsordningene er følgende:

a) Støtte til tiltak som i første rekke gjennomføres på grunnlag av forslagsinnbydelser:

1. Samarbeidsprosjekter

 Støtte til forskningsprosjekter som gjennomføres av konsortier med deltakere fra forskjellige stater, og som 
tar sikte på å utvikle ny kunnskap, ny teknologi, produkter, demonstrasjon eller felles forskningsressurser. 
Prosjektenes størrelse, omfang og interne organisering kan variere fra område til område og fra emne til emne. 
Prosjektene kan variere i størrelse fra små og mellomstore målrettede forskningstiltak til store integrerte 
prosjekter for å nå et fastsatt mål. Prosjektene vil også bli rettet mot særskilte grupper som SMB-er og andre 
mindre aktører.

2. Nett for fremragende forskning

 Støtte til et felles tiltaksprogram som iverksettes av flere forskningsinstitusjoner som samordner sin virksomhet 
på et gitt område, og som gjennomføres av forskningsgrupper innenfor rammen av et langsiktig samarbeid. For 
at dette felles tiltaksprogrammet skal kunne gjennomføres, kreves det et formelt tilsagn fra de organisasjonene 
som bidrar med en del av sine ressurser og av sin virksomhet.

3. Samordnings- og støttetiltak

 Støtte til tiltak som tar sikte på å samordne eller støtte forskning og forskningspolitikk (nettsamarbeid, 
utveksling, tilgang til forskningsinfrastruktur over landegrensene, undersøkelser, konferanser osv.). Disse 
tiltakene kan også gjennomføres på annen måte enn med forslagsinnbydelser.

4. Støtte til grensesprengende forskning

 Støtte til prosjekter som gjennomføres av enkeltstående nasjonale eller tverrnasjonale forskningsgrupper. 
Denne ordningen vil bli brukt til å støtte forskerdrevne prosjekter innen grensesprengende forskning som 
finansieres innenfor rammen av Det europeiske forskningsråd.

5. Støtte til forskeres utdanning og karriereutvikling

 Støtte til forskeres utdanning og karriereutvikling, hovedsakelig til gjennomføring av Marie Curie-tiltak.

6. Forskning til fordel for særskilte grupper (særlig SBM-er)

 Støtte til forskningsprosjekter der størstedelen av forskningen og den teknologiske utviklingen gjennomføres 
av universiteter, forskningssentre eller andre rettssubjekter til fordel for særskilte grupper, særlig SMB-er eller 
sammenslutninger av SMB-er. Det vil bli gjort en innsats for å skaffe til veie ytterligere midler fra EIB og 
andre finansinstitusjoner.

b) For å støtte tiltak som gjennomføres på grunnlag av beslutninger truffet av Rådet og Europaparlamentet (eller av 
Rådet i samråd med Europaparlamentet) etter forslag fra Kommisjonen, vil Fellesskapet yte økonomisk støtte til 
initiativer i stor målestokk som finansieres fra flere kilder.

–	 Et finansielt bidrag fra Fellesskapet til en felles gjennomføring av klart definerte nasjonale forskningsprogrammer, 
på grunnlag av traktatens artikkel 169. En slik felles gjennomføring vil kreve at det opprettes eller allerede 
finnes en særskilt struktur for gjennomføringen. Fellesskapets økonomiske bidrag vil bli ytt under forutsetning 
av at det fastsettes en finansieringsplan som bygger på formelle tilsagn fra vedkommende nasjonale 
myndigheter.
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–	 Et finansielt bidrag fra Fellesskapet til gjennomføring av felles teknologiinitiativer for å oppnå mål som ikke 
kan nås med de finansieringsordningene som er nevnt i bokstav a) ovenfor. De felles teknologiinitiativene 
vil omfatte en kombinasjon av forskjellige typer finansiering fra forskjellige kilder, private og offentlige, 
europeiske og nasjonale. Finansieringen kan anta forskjellige former og kan tildeles eller skaffes gjennom flere 
ordninger: støtte fra rammeprogrammet, lån fra Den europeiske investeringsbank (EIB), støtte til risikokapital. 
Felles teknologiinitiativer kan vedtas og gjennomføres på grunnlag av traktatens artikkel 171 (som kan omfatte 
opprettelse av fellesforetak) eller gjennom beslutningene om vedtakelse av særprogrammer. Fellesskapsstøtte 
vil bli ytt under forutsetning av at det fastsettes en samlet finansieringsplan på grunnlag av formelle tilsagn fra 
alle berørte parter.

–	 Finansielt bidrag fra Fellesskapet til utvikling av ny infrastruktur av europeisk interesse. Bidraget kan vedtas 
på grunnlag av traktatens artikkel 171 eller gjennom beslutningene om vedtakelse av særprogrammer. Ny 
infrastruktur vil bli utviklet ved hjelp av en kombinasjon av forskjellige typer finansiering fra forskjellige 
kilder: nasjonal finansiering, rammeprogrammet, strukturfondene, lån fra EIB og annet. Fellesskapsstøtte vil 
bli ytt under forutsetning av at det fastsettes en samlet finansieringsplan på grunnlag av formelle tilsagn fra 
alle berørte parter.

Fellesskapet vil gjennomføre finansieringsordningene nevnt i bokstav a) ovenfor i samsvar med bestemmelsene i den 
forordning som skal vedtas i henhold til traktatens artikkel 167, relevante statsstøtteordninger, særlig Fellesskapets 
rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og utvikling samt internasjonale regler på dette området. I samsvar 
med denne internasjonale rammen må det være mulig å tilpasse omfanget av og formen for økonomisk deltaking fra 
sak til sak, særlig dersom det foreligger annen offentlig finansiering, herunder fellesskapsfinansiering som EIB og EIF.

I tillegg til å gi direkte økonomisk støtte til deltakere i FTU-tiltak, vil Fellesskapet bedre deres tilgang til lånefinansiering 
gjennom finansieringsordningen for risikodeling ved å yte et bidrag til EIB. Fellesskapets bidrag må brukes av EIB, 
som blir en risikodelingspartner, for å bidra til innbetaling og kapitaltildeling for låne- og garantifinansiering fra sine 
egne midler. Dette innebærer ikke ytterligere forpliktelser for Fellesskapets budsjett. Med forbehold for og i samsvar 
med de nærmere reglene som fastsettes i den forordning som vedtas i henhold til traktatens artikkel 167 og Rådets 
beslutninger om vedtakelse av særprogrammer, vil denne ordningen gjøre det mulig for EIB å øke finansieringsbeløpet 
til europeiske FTU-tiltak (f.eks. felles teknologiinitiativer, store prosjekter, herunder EUREKA-prosjekter, og ny 
forskningsinfrastruktur samt prosjekter som drives av SMB-er) for å bidra til å avhjelpe mangler på markedet.

Dersom deltakerne i et indirekte tiltak er etablert i en region som ligger etter i utvikling (tilnærmingsregioner og 
de mest fjerntliggende regionene(1)), vil det bli ytt tilleggsfinansiering fra strukturfondene når det er mulig og 
hensiktsmessig. Dersom enheter fra søkerstatene deltar, kan det ytes et ytterligere bidrag fra finansieringsordningen 
for forberedelse av tiltredelse på tilsvarende vilkår. Når det gjelder tiltak i delen «forskningsinfrastruktur» i 
programmet «Kapasitet» i det sjuende rammeprogrammet, vil nærmere regler for finansiering av disse bli fastsatt 
for å sikre reell komplementaritet mellom Fellesskapets forskningsfinansiering og andre fellesskapsordninger og 
nasjonale ordninger, særlig strukturfondene. 

Direkte tiltak

Fellesskapet vil iverksette tiltak som skal gjennomføres av Det felles forskningssenter, og som vil bli kalt direkte tiltak.

(1) Tilnærmingsregioner er de regionene som er nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1083/2006. Dette omfatter regioner som 
kommer inn under målet om «tilnærming», regioner som kan få støtte fra Utjevningsfondet og de mest fjerntliggende regionene.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 149 nr. 4,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved traktaten om skiping av Det europeiske fellesskapet, 
heretter kalla «traktaten» er det innført unionsborgarskap, 
og det er fastsett at Fellesskapet skal medverke til innsats 
på området utdanning, yrkesretta opplæring og ungdom, 
først og fremst gjennom å oppmuntre til utveksling av 
ungdom og ungdomsleiarar og av utdanning av høg 
kvalitet.

2) Traktaten om Den europeiske unionen byggjer på prinsippa 
om fridom, demokrati, respekt for menneskerettane og dei 
grunnleggjande fridommane, likestilling mellom menn 
og kvinner og motkjemping av skilnadshandsaming. 
Fremjinga av eit aktivt borgarskap blant ungdom bør 
medverke til utviklinga av desse verdiane.

3) Handlingsprogrammet «Ung i Europa» vart innført ved 
europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1031/2000/EF(4). 
Røynslene frå dette programmet viser at samarbeidet og 
fellesskapsinnsatsen på dette området bør vidareførast og 
styrkjast.

4) Ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 790/2004/EF av 
21. april 2004(5) vart det innført eit fellesskapshandlings-
program for å fremje organ som driv ungdomsverksemd 
på europeisk plan.

5) Under det ekstraordinære møtet til Det europeiske rådet 
i Lisboa 23.-24. mars 2000 vart det fastsett eit strategisk 
mål for EU som omfattar ein aktiv sysselsetjingspolitikk 
der det vert lagt større vekt på livslang læring, som Det 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 24.11.2006, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 2.

(1) TEU C 234 av 22.9.2005, s. 46.
(2) TEU C 71 av 22.3.2005, s. 34.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 25. oktober 2005 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 24. juli 2006 (TEU C 251 E av 
17.10.2006, s. 20) og haldning frå Europaparlamentet av 25. oktober 2006 
(enno ikkje offentleggjord i TEU).

(4) TEF L 117 av 18.5.2000, s. 1. Avgjerda sist endra ved rådsforordning (EF) 
nr. 885/2004 (TEU L 168 av 1.5.2004, s. 1).

(5) TEU L 138 av 30.4.2004, s. 24.

europeiske rådet har utfylt med strategien for berekraftig 
utvikling under møtet sitt i Gøteborg 15.-16. juni 2001.

6) I Laeken-fråsegna, som er lagd ved konklusjonane frå 
presidentskapet under møtet til Det europeiske rådet 
14.-15. desember 2001, er det stadfesta at ei av dei 
grunnleggjande utfordringane for EU er spørsmålet om 
korleis borgarane, særleg ungdom, skal kunne førast 
nærmare det europeiske prosjektet og dei europeiske 
institusjonane.

7) I kvitboka «Ny innsats for europeisk ungdom», som 
vart vedteken av Kommisjonen 21. november 2001, 
vert det gjort framlegg til ei ramme for samarbeid på 
ungdomsområdet med vekt på deltaking, informasjon, 
volontørverksemd og ei større forståing av ungdom. 
Desse framlegga vart vedtekne av Europaparlamentet i 
resolusjonen av 14. mai 2002(6).

8) I resolusjonen av 27. juni 2002 frå Rådet og 
representantane for regjeringane i medlemsstatane samla 
i Rådet(7) vert det lagt særleg vekt på ein open metode 
for samordning som omfattar dei prioriterte områda, 
deltaking, informasjon, volontørverksemd for ungdom 
og betre kunnskap om ungdom. Det bør takast omsyn 
til dette ved gjennomføringa av programmet «Aktiv 
ungdom», heretter kalla «programmet».

9) I konklusjonane sine av 6. mai 2003(8) strekar Rådet 
under kor viktig det er å halde ved lag og utvikle 
eksisterande fellesskapsordningar som er særskilt retta 
mot ungdom, ettersom desse er sentrale når det gjeld 
utviklinga av samarbeidet mellom medlemsstatane på 
ungdomsområdet, og vidare, at prioriteringane og måla 
for desse ordningane bør tilpassast ramma for europeisk 
samarbeid på ungdomsområdet.

10) Under vårmøtet til Det europeiske rådet 22.-23. mars 
2005 vart Den europeiske ungdomspakta vedteken som ei 
av dei ordningane som skal medverke til å oppnå Lisboa-
måla for vekst og sysselsetjing. Pakta legg vekt på tre 
område: sysselsetjing, integrasjon og sosial framgang, 
utdanning, opplæring og mobilitet, og sameining av 
arbeids- og familieliv.

11) Fellesskapsinnsatsen skal medverke til utdanning og 
opplæring av høg kvalitet, og må ta sikte på å fjerne 
ulikskapar og fremje likestilling mellom menn og 
kvinner, i medhald av artikkel 3 nr. 2 i traktaten.

(6) TEU C 180 E av 31.7.2003, s. 145.
(7) TEF C 168 av 13.7.2002, s. 2.
(8) TEU C 115 av 15.5.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSAVGJERD	nr.	1719/2006/EF

av	15.	november	2006

om	skiping	av	programmet	«Aktiv	ungdom»	for	tidsrommet	2007-2013(*)
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12) Det bør takast omsyn til dei særlege behova til 
funksjonshemma.

13) Det er naudsynt å fremje eit aktivt borgarskap og, ved 
gjennomføringa av tiltaksområda, å styrkje kampen 
mot alle former for utstøyting og skilnadshandsaming, 
medrekna dei som har årsak i kjønn, rase eller etnisk 
opphav, religion eller tru, funksjonshemming, alder 
eller seksuell legning, i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i 
traktaten.

14) Kandidatstatane og dei EFTA-statane som er part i EØS-
avtala, har rett til å ta del i fellesskapsprogram i samsvar 
med dei avtalane som er gjorde med desse statane.

15) Under møtet sitt i Thessaloniki 19.-20. juni 2003 vedtok 
Det europeiske rådet «Thessaloniki-dagsordenen for 
Vest-Balkan: på veg mot europeisk integrasjon», der 
det er fastsett at fellesskapsprogramma skal opnast 
for dei statane som tek del i stabiliserings- og 
assosieringsprosessen på grunnlag av rammeavtaler som 
skal inngåast mellom Fellesskapet og desse statane.

16) Det bør fastsetjast føresegner med sikte på å opne 
programmet for deltaking frå Sveits.

17) I Barcelona-fråsegna, som vart vedteken under 
konferansen for Europa og middelhavsstatane i 1995, 
vart det slått fast at ungdomsutveksling bør vere eit 
middel for å førebu framtidige generasjonar på eit 
nærmare samarbeid mellom partane i dette området, 
samstundes som det vert teke omsyn til prinsippa om 
menneskerettar og dei grunnleggjande fridommane.

18) I konklusjonane sine av 16. juni 2003 har Rådet, på 
grunnlag av kommisjonsmeldinga «Eit utvida europeisk 
naboskap — ei ny ramme for samkvem med naboane våre 
i aust og sør», utarbeidd tiltaksområde for Fellesskapet 
når det gjeld auka samarbeid med nabostatane på områda 
kultur, felles forståing, utdanning og opplæring.

19) Midtvegsrapporten for vurdering av det eksisterande 
ungdomsprogrammet og det offentlege samrådet om 
komande fellesskapsinnsats på områda utdanning, 
opplæring og ungdom syner at det er ein stor og i nokre 
høve aukande trong for at samarbeidet og mobiliteten 
på ungdomsområdet på europeisk plan skal vidareførast, 
og det vert uttrykt eit sterkt ønske om ein enklare, meir 
brukarvennleg og fleksibel metode for å gjennomføre ein 
slik innsats.

20) I samsvar med prinsippet om god økonomistyring kan 
gjennomføringa av programmet gjerast enklare ved å 
nytte finansiering i form av faste summar, anten i form 
av støtte til deltakarane i programmet eller i form av 
fellesskapsstøtte til dei strukturane som vert skipa for å 
forvalte programmet på nasjonalt plan.

21) Programmet bør overvakast jamleg og vurderast i 
samarbeid med Kommisjonen og medlemsstatane, slik 
at det kan tilpassast, særleg når det gjeld prioriterte 
område for gjennomføring av tiltaka. Denne overvakinga 
og vurderinga bør omfatte målbare og relevante mål og 
indikatorar.

22) Utforminga av det rettslege grunnlaget for dette 
programmet må gjerast tilstrekkeleg fleksibel til at det kan 
gjerast høvelege tilpassingar i tiltaka dersom dette skulle 
verte naudsynt og ønskeleg i tidsrommet 2007–2013, og 
til at dei altfor detaljerte føresegnene i tidlegare program 
kan unngåast. Denne avgjerda bør difor avgrensast til 
å omfatte allmenne definisjonar av tiltaksområda, med 
tilhøyrande administrative og finansielle føresegner.

23) Det bør sikrast at programmet vert avslutta på korrekt 
måte, særleg når det gjeld framhaldet av fleirårige 
ordningar i samband med forvaltinga av programmet, t.d. 
finansieringa av teknisk og administrativ støtte. Frå og 
med 1. januar 2014 bør den tekniske og administrative 
støtta om naudsynt syte for forvaltinga av tiltaksområde 
som enno ikkje er vortne avslutta innan utgangen av 
2013.

24) Det må fastsetjast særlege reglar for bruken av 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. 
juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse 
på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1) 
og gjennomføringstiltaka for forordninga, og dessutan 
unntak frå desse føresegnene som er vortne naudsynte på 
grunn av særtrekka ved dei aktuelle støttemottakarane og 
tiltaksområda.

25) Det bør gjerast høvelege tiltak for å hindre avvik og svik 
og for å krevje tilbakebetaling av midlar som er tapte, 
utbetalte på urettkome vis eller nytta på feil måte.

26) I dette vedtaket er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(2).

27) Ettersom måla for denne avgjerda ikkje kan nåast i 
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane fordi det krevst 
fleirsidige partnarskap, tiltak for tverrnasjonal mobilitet 
og utveksling av informasjon på europeisk plan, og 
difor, på grunn av den tverrnasjonale og fleirnasjonale 
dimensjonen ved dei framlagde tiltaksområda og tiltaka 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet, slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå desse måla.

(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(2) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
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28) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

29) Det bør vedtakast mellombels tiltak innan 31. desember 
2006 for å overvake tiltaksområda, i medhald av avgjerd 
nr. 1031/2000/EF og nr. 790/2004/EF —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping	av	programmet

1.	 Ved denne avgjerda vert det skipa eit 
fellesskapshandlingsprogram, «Aktiv ungdom», heretter kalla 
«programmet», som har som mål å utvikle samarbeidet i Den 
europeiske unionen innanfor ungdomsområdet.

2. Programmet skal gjennomførast i tidsrommet 1. januar 
2007-31. desember 2013.

Artikkel 2

Overordna	mål	for	programmet

1.	 Programmet skal ha følgjande overordna mål:

a) fremje eit aktivt borgarskap blant ungdom generelt og det 
europeiske borgarskapet deira spesielt,

b) utvikle solidaritet og fremje toleranse blant ungdom, 
særleg for å styrkje den sosiale utjamninga i Unionen,

c) skape ymsesidig forståing mellom ungdom i ulike statar,

d) medverke til å utvikle kvalitet når det gjeld ordningar til 
støtte for samarbeid på ungdomsområdet og ressursar til 
ungdomsorganisasjonane i det sivile samfunnet,

e) fremje europeisk samarbeid på ungdomsområdet.

2. Dei overordna måla for programmet skal utfylle dei måla 
som er fastsette for andre område av fellesskapsverksemda, 
særleg innanfor området livslang læring, medrekna yrkesretta 
opplæring og ikkje-formell og uformell læring, og dessutan 
innanfor andre område som t.d. kultur, idrett og sysselsetjing.

3. Dei overordna måla for programmet skal medverke å 
utvikle politikken til EU, særleg med omsyn til å sannkjenne 
det kulturelle, fleirkulturelle og språklege mangfaldet i Europa, 
skape sosial utjamning og motkjempe all skilnadshandsaming 
som byggjer på kjønn, rase eller etnisk opphav, religion eller 
tru, funksjonshemming, alder eller seksuell legning, og med 
omsyn til berekraftig utvikling.

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 2006/512/EF 
(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).

Artikkel 3

Særskilde	mål	for	programmet

Programmet skal ha følgjande særskilde mål:

1. Innanfor ramma av det overordna målet om å fremje 
eit aktivt borgarskap blant ungdom generelt og det 
europeiske borgarskapet deira spesielt:

a) gje ungdom og ungdomsorganisasjonar høve til å 
ta del i samfunnsutviklinga generelt og utviklinga i 
EU spesielt,

b) utvikle den kjensla som ungdom har av å høyre til i 
EU,

c) oppmuntre ungdom til å ta del i det demokratiske 
livet i Europa,

d) fremje mobilitet blant ungdom i Europa,

e) utvikle tverrkulturell læring på ungdomsområdet,

f) fremje dei grunnleggjande verdiane til EU 
blant ungdom, særleg når det gjeld respekt 
for menneskeverdet, likestilling, respekt for 
menneskerettane, toleranse og lik handsaming,

g) oppmuntre til initiativ, entreprenørskap og 
kreativitet,

h) leggje til rette for at vanskelegstilt ungdom, 
medrekna funksjonshemma ungdom, kan ta del i 
programmet,

i) sikre at prinsippet om likestilling mellom menn og 
kvinner vert etterlevd ved deltakinga i programmet, 
og at likestilling mellom kjønna vert fremja 
gjennom alle tiltaksområda,

j) gje tilbod om ikkje-formell og uformell utdanning 
med ein europeisk dimensjon, og leggje til rette for 
nyskaping i samband med utøvinga av eit aktivt 
borgarskap.

2. Innanfor ramma av det overordna målet om å utvikle 
solidaritet og fremje toleranse blant ungdom, særleg for å 
styrkje den sosiale utjamninga i EU:

a) gje ungdom høve til å uttrykkje eit personleg 
engasjement gjennom volontørverksemd på 
europeisk og internasjonalt plan,

b) trekkje ungdom med i tiltaksområde som fremjar 
solidaritet mellom borgarar i EU.
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3. Innanfor ramma av det overordna målet om å skape 
ymsesidig forståing mellom ungdom i ulike statar:

a) leggje til rette for utveksling og tverrkulturell dialog 
mellom ungdom i EU og ungdom i nabostatane,

b) medverke til å utvikle betre støttestrukturar 
for ungdom i desse statane, og utvikle rolla 
til personar som arbeider med ungdom og i 
ungdomsorganisasjonar,

c) utvikle samarbeidet med andre statar om prosjekt på 
ulike område som omfattar ungdom og personar som 
arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar.

4. Innanfor ramma av det overordna målet om å medverke 
til utviklinga av kvalitet når det gjeld ordningar for 
støtte til samarbeid på ungdomsområdet og ressursar til 
ungdomsorganisasjonane i det sivile samfunnet:

a) medverke til nettverksarbeid mellom dei 
organisasjonane som det gjeld,

b) utvikle opplæringa av og samarbeidet mellom 
personar som arbeider med ungdom og i 
ungdomsorganisasjonar,

c) fremje nyskaping når det gjeld utvikling av 
verksemd for ungdom,

d) medverke til å betre informasjonen for ungdom, 
samstundes som det vert lagt særleg vekt på 
tilgangen til informasjon for funksjonshemma 
ungdom,

e) støtte langsiktige ungdomsprosjekt og –initiativ frå 
regionale og lokale organ,

f) lette godkjenninga av ikkje-formell læring og 
kunnskap som ungdom har tileigna seg gjennom 
deltaking i programmet,

g) utveksle god praksis.

5. Innanfor ramma av det overordna målet om å fremje 
europeisk samarbeid på ungdomsområdet, samstundes 
som det vert teke tilbørleg omsyn til lokale og regionale 
aspekt:

a) oppmuntre til utveksling av god praksis og til 
samarbeid mellom forvaltingar og avgjerdstakarar 
på alle nivå,

b) oppmuntre til ein strukturert dialog mellom 
avgjerdstakarar og ungdom,

c) betre kunnskapen om og forståinga av ungdom,

d) medverke til samarbeid mellom ulike former for 
nasjonal og internasjonal volontørverksemd for 
ungdom.

Artikkel 4

Tiltaksområde

Dei særskilde og overordna måla for programmet skal nåast 
gjennom dei følgjande tiltaksområda, som det er gjort nærmare 
greie for i vedlegget.

1. Ung i Europa

Føremålet med dette tiltaksområdet er å

– støtte utveksling av ungdom for å auke mobiliteten 
deira,

– støtte ungdomsinitiativ, -prosjekt og -verksemd som 
gjeld deltaking i det demokratiske livet, med sikte 
på å utvikle borgarskap og ymsesidig forståing 
blant ungdom.

2. Europeisk volontørteneste

Føremålet med dette tiltaksområdet er å støtte deltakinga 
for ungdom i ulike former for volontørverksemd, både i 
og utanfor EU.

3. Ung i verda

Føremålet med dette tiltaksområdet er å

– støtte prosjekt med dei partnarstatane som er 
nemnde i artikkel 5 nr. 2, særleg når det gjeld 
utveksling av ungdom og personar som arbeider 
med ungdom og i ungdomsorganisasjonar,

– støtte initiativ som kan styrkje den ymsesidige 
forståinga og kjensla av solidaritet og toleranse 
blant ungdom, og å utvikle samarbeid på 
ungdomsområdet og i det sivile samfunnet i desse 
statane.

4. Ordningar for støtte til samarbeid på ungdomsområdet

Føremålet med dette tiltaksområdet er å støtte organ som 
driv ungdomsverksemd på europeisk plan, særleg når det 
gjeld drift av ikkje-statlege ungdomsorganisasjonar og 
nettverketsarbeidet deira, og rådgjeving til personar som 
utarbeider prosjekt, å sikre kvaliteten gjennom utveksling, 
opplæring og nettverksarbeid mellom personar som 
arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar, å 
oppmuntre til nyskaping og kvalitet, å syte for at ungdom 
får informasjon, å utvikle strukturar og verksemd som 
er naudsynte for at måla for programmet kan nåast, og 
å oppmuntre til partnarskap med lokale og regionale 
styresmakter.
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5. Støtte til europeisk samarbeid på ungdomsområdet

Føremålet med dette tiltaksområdet er å

– leggje til rette for ein strukturert dialog mellom ulike 
aktørar på ungdomsområdet, særleg ungdommen 
sjølv, personar som arbeider med ungdom og i 
ungdomsorganisasjonar, og avgjerdstakarar,

– støtte seminar for ungdom om sosiale, kulturelle og 
politiske spørsmål som ungdom interesserer seg for,

– medverke til utviklinga av politisk samarbeid på 
ungdomsområdet,

– lette utviklinga av dei nettverka som er naudsynte 
for å få betre kunnskap om ungdom.

Artikkel 5

Deltaking	i	programmet

1.	 Programmet er ope for deltaking for dei følgjande 
statane, heretter kalla «deltakarstatane»:

a) medlemsstatane,

b) EFTA-statar som er part i EØS-avtala, i samsvar med 
føresegnene i den nemnde avtala,

c) kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for 
tidsrommet før tilmeldinga, i samsvar med dei overordna 
prinsippa, vilkåra og reglane som er fastsette i dei 
rammeavtalene som er gjorde med desse statane for 
deltakinga deira i fellesskapsprogram,

d) statane på Vest-Balkan, i samsvar med ordningar som skal 
avtalast med desse statane i medhald av rammeavtalene 
om dei allmenne prinsippa som skal fastsetjast for 
deltakinga deira i fellesskapsprogram,

e) Sveits, på grunnlag av ei tosidig avtale som skal inngåast 
med denne staten.

2. Tiltaksområda i nr. 2 og 3 i vedlegget skal vere opne 
for samarbeid med tredjestatar som har inngått avtaler med 
Fellesskapet som gjeld ungdomsområdet, heretter kalla 
«partnarstatar».

Dette samarbeidet skal eventuelt gjennomførast ved hjelp av 
tilleggsløyvingar som partnarstatane skal stille til rådvelde i 
samsvar med framgangsmåtar som skal avtalast med desse 
statane.

Artikkel 6

Tilgang	til	programmet

1.	 Programmet skal gje støtte til ideelle prosjekt for 
ungdom, ungdomsgrupper, personar som arbeider med 
ungdom og i ungdomsorganisasjonar, ideelle organisasjonar og 
samanslutningar og i visse grunngjevne tilfelle, andre partnarar 
som arbeider innanfor ungdomsområdet.

2. Utan at det rører ved dei reglane for gjennomføring av 
dei tiltaksområda som er fastlagde i vedlegget, er programmet 
meint for ungdom mellom 15 og 28 år, sjølv om visse 
tiltaksområde er opne for ungdom heilt ned til 13 år eller opp 
til 30 år.

3. Støttemottakarane skal ha lovleg bustad i ein stat som 
tek del i programmet, eller i ein partnarstat, alt etter kva slags 
tiltaksområde det dreier seg om.

4. Alle unge skal utan skilnadshandsaming kunne ha 
tilgang til programverksemda, på det vilkåret at føresegnene 
i vedlegget er stetta. Kommisjonen og deltakarstatane skal 
syte for at det vert gjort ein særleg innsats for å hjelpe 
ungdom som har særlege problem med å ta del i programmet 
av utdanningsmessige, sosiale, fysiske, psykologiske, 
økonomiske, kulturelle eller geografiske årsaker eller fordi dei 
bur i fjerntliggjande område.

5. Deltakarstatane skal leggje vinn på å gjere høvelege tiltak 
for at deltakarane i programmet kan ha tilgang til helsetenester 
i samsvar med føresegnene i fellesskapsretten. Deltakarstatane 
skal gjere høvelege tiltak for å fjerne hindringar for at 
deltakarane i den europeiske volontørtenesta kan halde ved 
lag trygderettane sine. Deltakarstatane skal òg leggje vinn på å 
vedta eigna tiltak i samsvar med traktaten for å fjerne juridiske 
og administrative hindringar for deltaking i programmet.

Artikkel 7

Internasjonalt	samarbeid

Programmet skal òg vere ope for samarbeid med internasjonale 
organisasjonar som har kompetanse på ungdomsområdet, 
særleg Europarådet.

Artikkel 8

Gjennomføring	av	programmet

1.	 Kommisjonen skal syte for at dei tiltaksområda som er 
omfatta av dette programmet, vert gjennomførde i samsvar 
med vedlegget.

2. Kommisjonen og deltakarstatane skal gjere eigna tiltak 
for å utvikle strukturar på europeisk, nasjonalt og eventuelt 
på regionalt eller lokalt plan for å verkeleggjere måla for 
programmet og få mest mogleg nytte av dei tiltaksområda som 
programmet omfattar.

3. Kommisjonen og deltakarstatane skal gjere høvelege 
tiltak for å fremje sannkjenninga av ikkje-formell og formell 
utanning for ungdom, t.d. gjennom utferding av dokument eller 
attestar der det vert teke omsyn til nasjonale tilhøve, og som 
kan prove at ungdom og personar som arbeider med ungdom 
og i ungdomsorganisasjonar har teke del i eit tiltaksområde i 
medhald av programmet. Dette målet kan styrkjast gjennom 
komplementaritet med annan fellesskapsinnsats slik det er 
fastsett i artikkel 11.
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4. I samarbeid med deltakarstatane skal Kommisjonen syte 
for eigna vern av dei økonomiske interessene til Fellesskapet, 
særleg ved innføring av tiltak, administrativ kontroll og 
sanksjonar som er verknadsfulle, svarar til brotet og hindrar 
nye brot.

5. Kommisjonen og deltakarstatane skal syte for at dei 
tiltaksområda som får støtte i medhald av programmet, vert 
offentleggjorde på rett måte.

6. Deltakarstatane skal

a) gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at 
programmet fungerer godt på nasjonalt plan ved å trekkje 
inn dei partane som driv verksemd innanfor ulike aspekt 
ved ungdomsarbeid, i samsvar med nasjonal praksis,

b) skipe eller peike ut, og dessutan overvake dei nasjonale 
kontora ved gjennomføringa av tiltaksområda på 
nasjonalt plan, i medhald av artikkel 54 nr. 2 bokstav c) 
i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og i samsvar 
med dei følgjande kriteria:

i) organet som er skipa eller utpeikt som nasjonalt 
kontor, skal vere eit eige rettssubjekt eller del av 
ein organisasjon som er eit eige rettssubjekt (og 
vere underlagt lovgjevinga i deltakarstaten). Eit 
departement skal ikkje peikast ut som nasjonalt 
kontor,

ii) organet må ha tilstrekkeleg personale som har eigna 
kompetanse for å kunne arbeide i eit internasjonalt 
samarbeidsmiljø, ein føremålstenleg infrastruktur 
og eit administrativt miljø som set det i stand til å 
unngå eventuelle interessekonfliktar,

iii) organet skal kunne nytte dei reglane for 
økonomistyring og avtalevilkår som er fastsette på 
fellesskapsplan,

iv) organet skal kunne stille tilstrekkelege økonomiske 
garantiar (som helst er utferda av ei offentleg 
styremakt), og ha ein styringsrett som står i høve 
til det nivået av fellesskapsmidlar som det vil få 
ansvaret for å forvalte,

c) ta ansvaret for at dei nasjonale kontora som er nemnde i 
bokstav b), vil forvalte dei midlane som dei får overført 
med sikte på tildeling av prosjektstøtte, på ein god måte. 
Dei skal særleg ha ansvar for å sikre at dei nasjonale 
kontora stettar prinsippa for klarleik, lik handsaming, 
forbod mot finansiering gjennom midlar frå fleire 
fellesskapskjelder og for plikta til å krevje tilbakeføring 
av eventuelle midlar som støttemottakarane er skuldige,

d) gjere dei tiltaka som er naudsynte for å revidere og 
overvake økonomien til dei nasjonale kontora som er 
nemnde i bokstav b), og særleg:

i) før det nasjonale kontoret tek til å arbeide, 
syte for at Kommisjonen får dei garantiane 

som er naudsynte om at kontoret i samsvar 
med reglane for god økonomistyring har eigna 
framgangsmåtar, kontrollsystem, rekneskapssystem 
og framgangsmåtar for tildeling av kontraktar og 
tilskot,

ii) ved utgangen av kvart rekneskapsår gje 
Kommisjonen garantiar for at dei finansielle 
systema og framgangsmåtane til nasjonale kontora 
er pålitelege og at rekneskapane deira er nøyaktige.

iii) ta ansvaret for eventuelle midlar som ikkje vert 
betalte tilbake i tilfelle avvik, aktløyse eller svik frå 
dei nasjonale kontora som er nemnde i bokstav b), 
og som fører til at Kommisjonen må krevje tilbake 
midlar frå det nasjonale kontoret.

7. Som ein del av den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 10 nr. 1, kan Kommisjonen utarbeide retningslinjer 
for kvart av tiltaksområda i vedlegget, for såleis å tilpasse 
programmet til eventuelle endringar i prioriteringane for det 
europeiske samarbeidet på ungdomsområdet.

Artikkel 9

Utval

1.	 Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 i 
avgjerd 1999/468/EF nyttast.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 1999/468/
EF, skal vere to månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 10

Gjennomføringstiltak

1.	 Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld følgjande saker, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 9 nr. 2:

a) reglane for gjennomføring av programmet, medrekna den 
årlege arbeidsplanen,

b) den allmenne jamvekta mellom dei ulike tiltaksområda 
som programmet omfattar,

c) når det gjeld finansiering, skal kriteria (t.d. kor stor del 
ungdom utgjer av folkesetnaden, BNP og geografisk 
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avstand mellom statar) nyttast for å fastsetje ei rettleiande 
fordeling av midlar mellom medlemsstatane for dei 
tiltaksområda som skal forvaltast på eit desentralisert 
grunnlag,

d) overvaking av den avtala som er nemnd i nr. 4.2 i 
vedlegget, medrekna den årlege arbeidsplanen og 
arbeidsrapporten frå Det europeiske ungdomsforumet,

e) reglane for vurdering av programmet,

f) reglane for attestering av at dei ungdommane som det 
gjeld, har teke del i programmet,

g) reglane for tilpassing av dei tiltaksområda som er nemnde 
i artikkel 8 nr. 7.

2. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld alle andre saker, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 9 nr. 3.

Artikkel 11

Komplementaritet	med	annan	fellesskapsinnsats

1.	 Kommisjonen skal sikre at det er komplementaritet 
mellom dette programmet og fellesskapsinnsats på andre 
område, særleg innanfor utdanning, yrkesretta opplæring, 
kultur, borgarskap, idrett, språk, sysselsetjing, helse, forsking, 
entreprenørskap, fellesskapsinnsats utanfor Unionen, sosial 
integrasjon, likestilling mellom kjønna og motkjemping av 
skilnadshandsaming.

2. Der det høver, kan programmet dele midlar med andre 
fellesskapsordningar for å gjennomføre tiltaksområde som 
stettar måla både for dette programmet og dei aktuelle 
ordningane.

3. Kommisjonen og medlemsstatane skal leggje vekt på 
dei tiltaksområda innanfor programmet som medverkar til 
å utvikle måla for fellesskapsinnsats på andre område, t.d. 
utdanning, yrkesretta opplæring, kultur, idrett, språk, sosial 
integrasjon, likestilling mellom kjønna og motkjemping av 
skilnadshandsaming.

Artikkel 12

Komplementaritet	med	nasjonal	politikk	og	nasjonale	
ordningar

1.	 Deltakarstatane kan søkje Kommisjonen om rett til 
å tildele eit EU-merke til nasjonale, regionale eller lokale 
tiltaksområde som svarar til dei som er nemnde i artikkel 4.

2. Ein deltakarstat kan stille nasjonale midlar til rådvelde 
for støttemottakarane slik at midlane vert forvalta i samsvar 
med reglane for programmet, og for dette føremålet nytte 
dei desentraliserte strukturane innanfor programmet, på det 
vilkåret at staten syter for ei utfyllande og høvesvis finansiering 
av desse strukturane.

Artikkel 13

Allmenne	finansielle	føresegner

1.	 Den budsjettet for gjennomføringa av programmet for det 
tidsrommet som er nemnt i artikkel 1, er 885 000 000 millionar 
euro for det tidsrommet som er fastsett i artikkel 1.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

Artikkel 14

Finansielle	føresegner	som	gjeld	støttemottakarane

1.	 Juridiske og fysiske personar kan få tilskot i medhald av 
programmet.

2. Alt etter kva slags støttemottakarar og kva slags 
tiltaksområde det dreier seg om, kan Kommisjonen avgjere 
at dei kan fritakast frå den kontrollen av yrkeskompetanse og 
kvalifikasjonar som krevst for å fullføre tiltaksområdet eller 
arbeidsprogrammet. Kommisjonen skal respektere prinsippet 
om rimeleg samhøve når han fastset krava til den finansielle 
støttesummen, og ta omsyn til særtrekka ved mottakarane, 
alderen deira, kva slags tiltaksområde det dreier seg om og 
omfanget av den finansielle støtta.

3. Alt etter kva slags tiltaksområde det dreier seg om, kan 
den finansielle støtta gjevast i form av tilskot eller stipend. 
Kommisjonen kan òg tildele prisar til tiltaksområde eller 
prosjekt som er gjennomførde i medhald av programmet. Alt 
etter kva slags tiltaksområde det dreier seg om, kan støtte i 
form av faste støttesummar og/eller utgifter per eining tillatast.

4. Avtaler om tilskot til tiltaksområde bør inngåast innan to 
månader etter at tilskotet er gjeve.

5. Driftstilskot som vert gjevne i medhald av programmet 
til organisasjonar som driv verksemd på europeisk plan, slik 
det er definert i artikkel 162 i kommisjonsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse 
av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse på 
De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1), skal ikkje 
reduserast automatisk i samsvar med artikkel 113 nr. 2 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 i tilfelle vidareføring.

6. I medhald av artikkel 54 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommisjonen overlate 
oppgåver som høyrer inn under ansvarsområdet til offentlege 
styresmakter, til dei strukturane som er nemnde i artikkel 8 nr. 
2 i denne avgjerda, særleg oppgåver som gjeld gjennomføringa 
av budsjettet.

7. I medhald av artikkel 38 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002 skal det valet som det er gjort greie for i nr. 6 i 
denne artikkelen, òg gjelde for strukturar i alle deltakarstatar.

(1) TEF L 357 av 31.12.2002, s. 1.
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Artikkel 15

Overvaking	og	vurdering

1.	 Kommisjonen skal syte for at programmet jamleg vert 
overvaka i høve til måla sine. Denne overvakinga skal omfatte 
dei rapportane som er nemnde i nr. 3, og særskild verksemd. 
Ungdom skal ta del i samråd som Kommisjonen gjennomfører 
i samband med denne overvakinga.

2. Kommisjonen skal syte for ei jamleg, uavhengig og 
ekstern vurdering av programmet.

3. Deltakarstatane skal sende over til Kommisjonen ein 
rapport om gjennomføringa av programmet innan 30. juni 
2010 og ein rapport om verknadene av programmet innan 
30. juni 2015.

4. Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet, 
Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet:

a) ein førebels vurderingsrapport om dei resultata som er 
oppnådde og om dei kvalitative og kvantitative sidene 
ved gjennomføringa av programmet innan 31. mars 2011,

b) ei melding om vidareføringa av programmet innan 
31. desember 2011,

c) ein endeleg vurderingsrapport innan 31. mars 2016.

Artikkel 16

Overgangsføresegn

Tiltaksområde som er sette i verk før 31. desember 2006 i 
medhald av avgjerd nr. 1031/2000/EF og avgjerd nr. 790/2004/
EF, skal forvaltast i medhald av desse avgjerdene heilt til dei 
vert avslutta.

Løyvingar kan eventuelt førast opp i budsjettet etter 2013 
for å dekkje utgifter til teknisk og administrativ støtte som 
er naudsynt for å kunne forvalte tiltaksområde som ikkje er 
fullførde innan 31. desember 2013. Det utvalet som er nemnt 
i artikkel 8 i avgjerd nr. 1031/2000/EF, skal bytast ut med det 
utvalet som er nemnt i artikkel 9 i denne avgjerda.

I medhald av artikkel 18 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 kan løyvingar som svarar til særlege 
driftsinntekter frå tilbakebetaling av summar som er utbetalte 
på feil grunnlag i medhald av avgjerd nr. 1031/2000/EF og 
avgjerd nr. 790/2004/EF, gjerast tilgjengelege for programmet.

Artikkel 17

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde den 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Ho skal nyttast frå 1. januar 2007.

Utferda i Strasbourg, 15. november 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI 

 President Formann
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VEDLEGG

Gjennom dei tiltaksområda som skal gjennomførast for å verkeleggjere dei overordna og særskilde måla for 
programmet, vert det gjeve støtte til små prosjekt som skal fremje ei aktiv deltaking frå ungdom, samstundes som det 
vert sikra at prosjekta er synlege og verknadsfulle på europeisk plan.

Det skal ikkje stillast krav om særlege røynsler eller kvalifikasjonar for ungdom som skal ta del i programmet, bortsett 
frå i unntakstilfelle.

Programmet bør gjennomførast på ein brukarvennleg måte.

Programmet bør stimulere initiativ, entreprenørskap og kreativitet blant ungdom, gjere det lettare for vanskelegstilt 
ungdom, medrekna funksjonshemma, å ta del i programmet, og sikre at prinsippet om likestilling mellom menn og 
kvinner vert respektert når det gjeld deltakinga i programmet, og at likestilling mellom kjønna vert fremja gjennom 
alle tiltaksområda.

Det er mogleg å ta del i tiltaksområda på det vilkåret at det finst høveleg forsikringsdekking tilgjengeleg for å sikre vern 
av ungdom under gjennomføringa av verksemd innanfor programmet.

TILTAKSOMRÅDE

Tiltaksområda kan fordelast på følgjande tiltak:

Tiltaksområde	1	—	Ung	i	Europa

Målet for dette tiltaksområdet er å styrkje eit aktivt borgarskap blant og felles forståing mellom ungdom gjennom 
følgjande tiltak:

1.1.  Ungdomsutveksling

Gjennom ungdomsutveksling kan éi eller fleire ungdomsgrupper takast imot av ei gruppe frå ein annan stat for å 
ta del i felles verksemd. I prinsippet kan ungdom mellom 13 og 25 år ta del.

Slik verksemd, som byggjer på tverrnasjonale partnarskap mellom ulike aktørar i eit prosjekt, inneber at ungdom 
tek aktivt del, og tek sikte på å gje ungdom høve til å oppdage og verte medvitne om ulike sosiale og kulturelle 
tilhøve, lære av kvarandre og styrkje kjensla deira av å vere europeiske borgarar. Støtta er i hovudsak retta mot 
verksemd som inneber fleirsidig gruppemobilitet, men utelukkar ikkje tosidig verksemd av same type.

Tosidig gruppeutveksling er særleg rettkome dersom det dreier seg om ungdom som tek del for første gong i 
europeisk verksemd, eller dersom deltakarane er små eller lokale grupper utan tidlegare røynsler på europeisk 
plan. Utveksling for vanskelegstilt ungdom kan særleg vere aktuelt for å fremje deltakinga deira i programmet.

Gjennom dette tiltaket vert det òg gjeve støtte til førebuings- og oppfølgingsverksemd som tek sikte på å styrkje 
den aktive deltakinga blant ungdom i slike prosjekt, særleg i form av verksemd som er meint å skulle hjelpe 
ungdom på det språklege og tverrkulturelle planet.

1.2.  Støtte til ungdomsinitiativ

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til prosjekt der ungdom tek aktivt og direkte del i verksemd som dei 
sjølve har utforma og der dei sjølve er hovudaktørane, for såleis å utvikle initiativ, entreprenørskap og kreativitet. 
I prinsippet er dette meint for ungdom mellom 18 og 30 år, men visse initiativ kan òg omfatte ungdom frå 15 år 
innanfor høvelege rammer.

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til gruppeprosjekt som er utforma på lokalt, regionalt og nasjonalt 
plan og til nettverksarbeid mellom liknande prosjekt i ulike statar, med sikte på å styrkje det europeiske aspektet 
deira og betre samarbeidet og utvekslinga av røynsler mellom ungdom.

Det skal takast særleg omsyn til vanskelegstilt ungdom.

1.3.  Prosjekt for medverknad for ungdom

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til deltaking for ungdom i det demokratiske livet. Prosjekta 
og verksemda oppmuntrar ungdom til aktiv deltaking i samfunnslivet på lokalt, regionalt, nasjonalt eller 
internasjonalt plan.
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I prinsippet kan ungdom mellom 13 og 30 år ta del.

Prosjekta eller verksemda byggjer på internasjonale partnarskap som gjer det mogleg å samle idear, røynsler 
og god praksis på europeisk plan frå prosjekt eller verksemd på lokalt eller regionalt plan, med sikte på å betre 
deltakinga frå ungdom på ulike nivå. Slik verksemd kan omfatte tilskiping av samråd med ungdom for å finne 
ut kva dei treng og kva dei ønskjer, med sikte på å utvikle nye metodar for ei aktiv deltaking frå ungdom i eit 
demokratisk Europa.

Tiltaksområde	2	—	Europeisk	volontørteneste

Føremålet med volontørtenesta er å utvikle solidaritet og fremje eit aktivt borgarskap og ymsesidig forståing mellom 
ungdom gjennom følgjande tiltak.

Unge volontørar tek del i ei ideell og ubetalt allmennyttig verksemd i ein annan stat enn heimstaten. Den europeiske 
volontørtenesta må ikkje ha ein negativ innverknad på mogleg eller eksisterande betalt arbeid, og heller ikkje kome i 
staden for slikt arbeid.

Tenesta skal vare i minst to månader og kan vare i opptil tolv månader. I tilbørleg grunngjevne tilfelle, og særleg for 
å lette deltakinga for vanskelegstilt ungdom, kan kortare periodar og volontørprosjekt for ungdomsgrupper tillatast.

Gjennom dette tiltaket vert det òg gjeve støtte til felles deltaking for ungdomsgrupper i verksemd på lokalt, regionalt og 
nasjonalt plan på ei rekkje område, medrekna kultur, idrett, sivil vernebuing, miljø og utviklingshjelp.

I unntakstilfelle, alt etter kva slags oppgåver som skal utførast og kva situasjonar volontørane vert stilte overfor, kan 
det for visse typar prosjekt vere naudsynt å velje ut kandidatar med særlege kvalifikasjonar.

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til ungdom mellom 18 og 30 år, medan visse initiativ òg kan omfatte ungdom 
frå 16 år innanfor høvelege rammer.

Gjennom dette tiltaket får volontørane heilt eller delvis dekt utlegga sine og utgifter til forsikring, opphald og reise, og 
det kan eventuelt utbetalast tilleggsstøtte til vanskelegstilt ungdom.

Det vert òg gjeve støtte til verksemd som tek sikte på opplæring av og rettleiing for unge volontørar, og 
samordningsverksemd for dei ulike partnarane, i tillegg til initiativ som tek sikte på å byggje vidare på dei røynslene 
som ungdom har fått gjennom deltaking i den europeiske volontørtenesta.

Medlemsstatane og Kommisjonen skal syte for at visse kvalitetsnormer vert etterlevde. Volontørtenesta må omfatte ein 
utdanningsdimensjon av ikkje-formell karakter som kjem til uttrykk gjennom pedagogisk verksemd som tek sikte på 
å førebu ungdom på eit personleg, tverrkulturelt og teknisk plan, og gjennom ei jamleg personleg støtte. Partnarskap 
mellom dei ulike aktørane som medverkar i prosjektet, og førebygging av risiko vert rekna som særleg viktig.

Tiltaksområde	3	—	Ung	i	verda

Føremålet med dette tiltaksområdet er å utvikle felles forståing mellom menneske og ei open innstilling til omverda, 
og samstundes medverke til å utvikle system av høg kvalitet som kan støtte ungdomsverksemda i dei statane som det 
gjeld. Tiltaket er ope for deltaking for partnarstatane.

3.1.  Samarbeid med nabostatane til EU

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til prosjekt som vert sette i verk i samarbeid med dei partnarstatane 
som vert rekna som nabostatar i medhald av føresegnene i den europeiske naboskapspolitikken til EU og i 
medhald av artikkel 5 nr. 2, og i samarbeid med Den russiske føderasjonen og statane på Vest-Balkan inntil dei 
stettar krava i artikkel 5 nr. 1 bokstav d). 

Gjennom tiltaket vert det gjeve støtte til ungdomsutveksling — i hovudsak fleirsidig, men utan å utelukke tosidig 
utveksling — som gjer det mogleg for fleire ungdomsgrupper frå deltakarstatane og nabostatane å treffast for 
å ta del i felles verksemd. I prinsippet kan ungdom mellom 13 og 25 år ta del. Slik verksemd, som byggjer 
på tverrnasjonale partnarskap mellom dei ulike aktørane i eit prosjekt, omfattar opplæring på førehand av 
tilsynspersonale og aktiv deltaking frå ungdom, slik at ungdom kan få høve til å oppdage og verte klar over ulike 
sosiale og kulturelle tilhøve. Det kan òg gjevast støtte til verksemd som tek sikte på å styrkje ei aktiv deltaking 
frå ungdom i prosjekta, særleg verksemd som inneber førebuing på eit språkleg og tverrkulturelt plan.
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På det vilkåret at det vert skipa høvelege forvaltingsstrukturar i nabostatane, kan det gjevast støtte til initiativ 
frå einskildpersonar eller grupper på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan i desse statane dersom initiativa vert 
gjennomførde i samverknad med liknande initiativ i statar som tek del i programmet. Det dreier seg om verksemd 
som dei unge har utforma sjølve, og der dei sjølve er hovudaktørane. I prinsippet er verksemda meint for ungdom 
mellom 18 og 30 år, men visse initiativ kan òg omfatte ungdom frå 16 år innanfor høvelege rammer.

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til verksemd som tek sikte på å knyte saman og betre ressursane 
innanfor ikkje-statlege organisasjonar på ungdomsområdet og å skipe nettverk mellom desse, ettersom desse 
organisasjonane kan spele ei viktig rolle i utviklinga av det sivile samfunnet i nabostatane. Tiltaket omfattar 
opplæring av personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar, og utveksling av røynsle, 
sakkunne og god praksis mellom desse. Gjennom tiltaket vert det gjeve støtte til verksemd som kan føre til 
skiping av langsiktige prosjekt og partnarskap av høg kvalitet.

Gjennom dette tiltaket vert det òg gjeve støtte til prosjekt som stimulerer til nyskaping og kvalitet med sikte på 
å innføre, gjennomføre og fremje nyskapande metodar på ungdomsområdet.

Informasjonsverksemd for ungdom og personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar kan få 
finansiell støtte.

Gjennom dette tiltaket kan det gjevast støtte til verksemd som kan fremje samarbeid med nabostatane på 
ungdomsområdet, t.d. for å fremje samarbeid og utveksle idear og god praksis på ungdomsområdet, saman med 
andre tiltak for å fremje og spreie resultata frå ungdomsprosjekt og -verksemd som får støtte i dei statane som 
det gjeld.

3.2.  Samarbeid med andre statar

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til samarbeid på ungdomsområdet, særleg til utveksling av god praksis 
med dei andre partnarstatane.

Tiltaket oppmuntrar til utveksling mellom og opplæring av personar som arbeider med ungdom og i 
ungdomsorganisasjonar, og til utvikling av partnarskap og nettverk mellom ungdomsorganisasjonar.

Fleirsidig og tosidig utveksling av ungdom mellom desse statane og deltakarstatane kan gjennomførast innanfor 
ulike temaområde.

Det vert gjeve støtte til verksemd som kan vise til ein mangfaldiggjerande verknad.

Ved samarbeid med industristatar er det berre dei europeiske støttemottakarane som får finansiert prosjekt 
gjennom dette tiltaket.

Tiltaksområde	4	—	Ordningar	for	støtte	til	samarbeid	på	ungdomsområdet

Føremålet med dette tiltaksområdet er å utvikle kvaliteten innanfor støttestrukturane for ungdom, å støtte rolla til 
personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar, å utvikle kvaliteten til programmet og å fremje 
samfunnsengasjementet blant ungdom på europeisk plan ved å støtte organ som driv ungdomsverksemd på europeisk 
plan.

4.1.  Støtte til organ som driv ungdomsverksemd på europeisk plan

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til ikkje-statlege organisasjonar som driv verksemd på europeisk plan 
innanfor ungdomsområdet, og som arbeider for å verkeleggjere eit mål som er av allmenn europeisk interesse. 
Verksemda deira må medverke til at ungdom tek del i det offentlege livet og i samfunnet, og til utviklinga og 
gjennomføringa av europeisk samarbeid på ungdomsområdet i vid tyding.

For å kunne få tildelt driftstilskot må eit organ stette dei følgjande krava:

– det må ha vore skipa på lovleg måte i minst eitt år,

– det må vere eit ideelt organ,

– det må vere etablert i ein av deltakarstatane i samsvar med artikkel 5 nr. 1, eller i ein av visse austeuropeiske 
statar (dvs. Kviterussland, Moldova, Den russiske føderasjonen, Ukraina),

– det må drive verksemda si på europeisk plan, aleine eller i samordning med andre samanslutningar, det må 
ha ein struktur og ei verksemd som omfattar minst åtte deltakarstatar; det kan dreie seg om eit europeisk 
nettverk som representerer organ som driv verksemd innanfor ungdomsområdet,
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– verksemda må drivast i samsvar med dei prinsippa som ligg til grunn for fellesskapsverksemda innanfor 
ungdomsområdet,

– det kan dreie seg om eit organ som driv berre med ungdomsarbeid, eller eit organ som har vidare mål, men 
som i ein del av verksemda si driv berre med ungdomsarbeid,

– det må trekkje inn ungdom for å forvalte den ungdomsverksemda som skal gjennomførast.

Støttemottakarane vert valde ut på grunnlag av innbydingar til framlegg. Det kan inngåast fleirårige rammeavtaler 
om partnarskap med dei organa som er valde ut. Slike rammeavtaler skal likevel ikkje utelukke at det kvart år kan 
sendast ut innbydingar til framlegg med sikte på fleire støttemottakarar.

Hovudverksemda som ungdomsorganisasjonane driv, og som truleg vil medverke til å styrkje og effektivisere 
fellesskapsinnsatsen, omfattar følgjande:

– representasjon av mangfaldet i synspunkta og interessene til ungdom på europeisk plan,

– ungdomsutveksling og volontørteneste,

– uformelle og ikkje-formelle læringsprogram og program for ungdomsverksemd,

– fremjing av tverrkulturell læring og forståing,

– drøftingar om europeiske spørsmål, EU-politikk eller ungdomspolitikk,

– spreiing av informasjon om fellesskapsinnsats,

– tiltak for å fremje deltaking og initiativ frå ungdom.

Innanfor ramma av dette tiltaket skal det berre takast omsyn til driftstilskot som er naudsynte for at det utvalde 
organet skal kunne utføre den vanlege verksemda si på ein tilfredsstillande måte, særleg personalutgifter, diverse 
utgifter (leige, eigedomsutgifter, utstyr, kontormateriale, telekommunikasjon, porto osv.), utgifter til interne møte 
og til publisering, informasjon og spreiing.

Tilskotet vert tildelt med tilbørleg respekt for den retten som organet har til sjølv å velje medlemmene sine og til 
sjølv å kunne utforme verksemda si nærmare.

Minst 20 % av budsjettet til dei organa som det gjeld, må finansierast gjennom andre kjelder enn gjennom 
fellesskapsmidlar.

4.2.  Støtte til Det europeiske ungdomsforumet

I medhald av dette tiltaket kan det gjevast tilskot til den verksemda som vanlegvis vert driven av Det europeiske 
ungdomsforumet, heretter kalla «forumet», som er ein organisasjon som arbeider for å verkeleggjere eit mål som 
er av allmenn europeisk interesse, samstundes som dei følgjande prinsippa vert tilbørleg respekterte:

– forumet står fritt til å velje medlemmene sine, for såleis å sikre at ulike typar ungdomsorganisasjonar vert 
representerte på beste måte,

– forumet står fritt til å utarbeide detaljerte spesifikasjonar for verksemda si,

– forumet skal ha størst mogleg deltaking i verksemda til forumet frå ungdomsorganisasjonar som ikkje er 
medlem i forumet, og frå ungdom som ikkje er medlem i nokon organisasjon,

– forumet skal medverke aktivt i dei politiske prosessane som er relevante for ungdom på europeisk plan, 
særleg ved å gje svar til dei europeiske institusjonane når dei rådfører seg med det sivile samfunnet, og ved 
å formidle haldningane til desse institusjonane vidare til medlemmene sine.

Forumet får løyvingar som dekkjer driftsutgifter og utgifter som er naudsynte for at det skal gjennomføre tiltaka 
sine. Ettersom det er naudsynt å sikre kontinuiteten til forumet, skal det tildelast programressursar i samsvar med 
følgjande retningslinje: ressursane som skal tildelast forumet, skal vere minst 2 millionar euro per år.
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Forumet kan få tilskot etter at ein høveleg arbeidsplan og eit høveleg budsjett er mottekne. Tilskota kan gjevast 
kvart år eller fornyast innanfor ei rammeavtale om partnarskap med Kommisjonen.

Minst 20 % av budsjettet til forumet må finansierast gjennom andre kjelder enn gjennom fellesskapsmidlar.

Hovudverksemda til forumet er følgjande:

– representere ungdomsorganisasjonar overfor EU,

– samordne haldningane til medlemmene sine overfor EU,

– formidle informasjon om ungdom til dei europeiske institusjonane,

– formidle informasjon frå EU til nasjonale ungdomsråd og ikkje-statlege organisasjonar,

– fremje og førebu deltakinga frå ungdom i det demokratiske livet,

– medverke til ei ny ramme for samarbeid på ungdomsområdet som er fastsett på EU-plan,

– medverke i utviklinga av politikken, arbeidet og utdanninga på ungdomsområdet, formidle informasjon om 
ungdom og utvikle representative strukturar for ungdom i heile Europa,

– ta del i drøftinga og utgreiinga om ungdom i Europa og i andre delar av verda og om fellesskapsinnsatsen på 
ungdomsområdet.

4.3.  Opplæring av og nettverksarbeid for personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar 
innanfor dette området, særleg prosjektleiarar, ungdomsrådgjevarar og pedagogisk personale innanfor prosjekta. 
Det kan òg gjevast støtte til utveksling av røynsler, sakkunne og god praksis mellom personar som arbeider med 
ungdom og i ungdomsorganisasjonar, og til verksemd som kan føre til at det vert skipa langsiktige prosjekt, 
partnarskap og nettverk av høg kvalitet. Det kan t.d. omfatte hospitering på arbeidsplassar.

Det skal leggjast særleg vekt på verksemd som kan fremje deltakinga frå dei ungdommane som finn det mest 
vanskeleg å ta del i fellesskapsinnsats.

4.4.  Prosjekt som oppmuntrar til nyskaping og kvalitet

Gjennom dette tiltaket kan det gjevast støtte til prosjekt som tek sikte på å innføre, gjennomføre og fremje 
nyskapande metodar på ungdomsområdet. Desse nyskapande metodane kan ha samanheng med innhald og mål 
i samband med utviklinga av den europeiske ramma på ungdomsområdet, medverknad frå partnarar med ulik 
bakgrunn eller spreiing av informasjon.

4.5.  Informasjonsverksemd for ungdom og for personar som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar

Gjennom dette tiltaket kan det gjevast støtte til informasjons- og kommunikasjonstenester som er retta mot 
ungdom ved å betre tilgangen deira til slike tenester, slik at det vert lettare for dei å ta del i det offentlege livet og 
verkeleggjere potensialet sitt som aktive, ansvarlege borgarar. For dette føremålet vert det gjeve støtte til verksemd 
på europeisk og nasjonalt plan som skal gje ungdom betre tilgang til informasjons- og kommunikasjonstenester, 
betre tilbod når det gjeld informasjon av høg kvalitet og betre deltaking for ungdom når det gjeld førebuing og 
spreiing av informasjon.

Dette tiltaket medverkar t.d. til å utvikle ungdomsportalar på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt plan for 
spreiing av informasjon som er særleg retta mot ungdom, gjennom alle typar informasjonskanalar, særleg dei som 
oftast vert nytta av ungdom. Gjennom tiltaket kan det òg gjevast støtte til tiltak som skal fremje medverknaden 
frå ungdom i førebuing og spreiing av forståeleg, brukarvennleg og målretta informasjonsprodukt og råd, for 
såleis å betre kvaliteten på informasjonen og gjere han tilgjengeleg for all ungdom. Alle publikasjonar skal vise 
respekt for likestilling og mangfald.

4.6.  Partnarskap

Gjennom dette tiltaket er det mogleg å finansiere partnarskap med regionale og lokale organ, for såleis å utvikle 
langsiktige prosjekt som kombinerer ulike tiltak innanfor programmet. Finansieringa legg vekt på prosjekt- og 
samordningsverksemd.
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4.7.  Støtte til strukturane innanfor programmet

Gjennom dette tiltaket er det mogleg å finansiere dei strukturane som er fastsette i artikkel 8 nr. 2, særleg 
dei nasjonale kontora. Tiltaket gjer det òg mogleg å finansiere tilsvarande organ som fungerer som 
gjennomføringsorgan på nasjonalt plan, t.d. nasjonale koordinatorar, ressurssenter, EURODESK-nettet, 
ungdomsplattforma for Europa og middelhavsstatane og samanslutningane for europeiske volontørar, i samsvar 
med artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

4.8.  Tilføring av tilleggsverdi til programmet

For å lette gjennomføringa av programmet kan Kommisjonen skipe til seminar, kollokvium eller møte, 
gjennomføre føremålstenlege informasjons-, publiserings- og spreiingstiltak og dessutan overvake og vurdere 
programmet. Denne verksemda kan finansierast gjennom tilskot, gjennomførast ved tildeling av kontraktar eller 
organiserast og finansierast direkte av Kommisjonen.

Tiltaksområde	5	—	Støtte	til	europeisk	samarbeid	på	ungdomsområdet

Føremålet med dette tiltaksområdet er å fremje europeisk samarbeid på ungdomsområdet.

5.1.  Møte mellom ungdom og personar som har ansvar for ungdomspolitikk

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til samarbeid, seminar og strukturert dialog mellom ungdom, personar 
som arbeider med ungdom og i ungdomsorganisasjonar og personar som har ansvar for ungdomspolitikk. Denne 
verksemda omfattar særleg fremjing av samarbeid og utveksling av idear og god praksis på ungdomsområdet, 
konferansar som vert organiserte av dei vekslande formannskapa for EU, og andre tiltak som tek sikte på å utnytte 
og spreie resultata frå prosjekt og frå fellesskapsverksemda på ungdomsområdet.

Dette tiltaket omfattar den europeiske ungdomsveka, som kan omfatte tilskipingar i medlemsstatane og på 
europeisk plan om arbeidet til dei europeiske institusjonane, dialog mellom europeiske avgjerdstakarar og 
ungdom, og påskjøning for prosjekt av høg kvalitet som er vortne fremja gjennom programmet.

Gjennom dette tiltaket kan det særleg gjevast støtte til dei måla som er fastsette gjennom den opne 
samordningsmetoden på ungdomsområdet og den europeiske ungdomspakta, og til samarbeid mellom nasjonal 
og internasjonal volontørverksemd for ungdom.

5.2.  Støtte til verksemd som kan gje betre forståing av og kunnskap om ungdom

Gjennom dette tiltaket vert det gjeve støtte til særskilte prosjekt for å kartleggje eksisterande kunnskap 
innanfor dei områda som har fått prioritet på ungdomsområdet og er fastsette innanfor ramma av den opne 
samordningsmetoden, og til prosjekt som kan utfylle, ajourføre og lette tilgangen til slik kunnskap.

Tiltaket tek òg sikte på å støtte utviklinga av metodar for å analysere og jamføre granskingsresultat og å sikre 
kvaliteten deira.

Programmet kan òg støtte nettverksarbeid mellom dei ulike aktørane på ungdomsområdet.

5.3.  Samarbeid med internasjonale organisasjonar

Dette tiltaksområdet kan nyttast til å støtte samarbeidet mellom EU og internasjonale organisasjonar som arbeider 
innanfor ungdomsområdet, særleg Europarådet, Dei sameinte nasjonane eller særorganisasjonane til dei sameinte 
nasjonane.

INFORMASJON

For at det skal vere mogleg å leggje fram døme på god praksis og mønsterprosjekt skal det utviklast ein database som 
inneheld informasjon om dei ideane som finst når det gjeld ungdomsverksemd på europeisk plan.

Kommisjonen skal stille til rådvelde ei rettleiing som forklarar måla, reglane og framgangsmåtane for programmet, og 
som særleg forklarar dei juridiske rettane og pliktene som det inneber å ta imot tilskot.
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FORVALTING	AV	PROGRAMMET

Minstetildelingar

Med atterhald for artikkel 13 skal følgjande minstesummar kunne tildelast tiltaksområda, sett i høve til den finansielle 
ramma som er fastsett i den nemnde artikkelen:

Tiltaksområde 1 — Ung i Europa 30 %

Tiltaksområde 2 — Europeisk volontørteneste 23 %

Tiltaksområde 3 — Ung i verda 6 %

Tiltaksområde 4 — Ordningar for støtte til samarbeid på ungdomsområdet 15 %

Tiltaksområde 5 — Støtte til europeisk samarbeid på ungdomsområdet 4 %

Budsjettet for programmet kan òg dekkje utgifter som er knytte til førebuing, oppfølging, overvaking, revisjon og 
vurdering som er direkte naudsynt for forvaltinga av programmet og verkeleggjeringa av måla for programmet, særleg 
til granskingar, møte, informasjons- og publiseringsverksemd, utgifter knytte til IT-nett for utveksling av informasjon 
og til eventuelle andre former for administrativ og teknisk støtte som Kommisjonen kan fastsetje i samband med 
forvaltinga av programmet.

KONTROLL	OG	REVISJON

Det er skipa ei ordning for stikkprøvekontroll når det gjeld prosjekt som er valde ut i samsvar med den framgangsmåten 
som er nemnd i artikkel 14 nr. 3 i denne avgjerda.

Støttemottakarar skal i fem år rekna frå den siste utbetalinga stille til rådvelde for Kommisjonen alle underlagsdokument 
som gjeld utgifter. Dei må syte for at underlagsdokument som eventuelt er å finne hjå partnarar eller medlemmer, vert 
stilte til rådvelde for Kommisjonen.

Kommisjonen kan ved hjelp av sitt eige personale eller eit anna kvalifisert eksternt organ som han sjølv vel ut, utføre 
revisjon av den måten tilskota er vortne nytta på. Slik revisjon kan utførast i heile det tidsrommet som avtala gjeld for, 
og i eit tidsrom på fem år etter dagen for utbetaling av den siste tilskotsdelen. Resultata av revisjonen kan føre til at 
Kommisjonen tek avgjerd om å krevje tilbakebetaling av midlar.

Personalet til Kommisjonen og eksternt personale som har fått fullmakt frå Kommisjonen, skal i den grad det er 
naudsynt for å gjennomføre revisjon, få eigna tilgang til kontora til støttemottakaren og til all informasjon, medrekna 
informasjon i elektronisk form.

Revisjonsretten og Det europeiske kontoret for motkjemping av svik (OLAF) skal ha same rettar som Kommisjonen, 
særleg når det gjeld retten til tilgang.

Dei avgjerdene som Kommisjonen har teke i medhald av artikkel 10, avtalene med nasjonale kontor, avtalene med 
deltakande tredjestatar og andre avtaler som følgjer av desse, skal innehalde føresegner om at Kommisjonen eller ein 
representant som har fått fullmakt av Kommisjonen, Det europeiske kontoret for motkjemping av svik (OLAF) og 
Revisjonsretten kan gjennomføre inspeksjon og finansiell kontroll, om naudsynt på staden. Det kan gjennomførast 
inspeksjonar av nasjonale kontora eller om naudsynt, av støttemottakarane.

Kommisjonen kan òg utføre kontrollar og inspeksjonar på staden i medhald av rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å verne De 
europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter(1).

Når det gjeld fellesskapsinnsats som vert finansiert i medhald av denne avgjerda, tyder «avvik» slik det er nemnt i 
artikkel 1 nr. 2 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse av Det europeiske 
fellesskaps økonomiske interesser(2) alle brot på ei føresegn i fellesskapsretten eller alle brot på ei avtaleplikt som 
følgjer av ei handling eller forsømming frå ein av partane si side, som skadar eller kan skade det allmenne budsjettet 
til Den europeiske unionen eller andre budsjett som Fellesskapa forvaltar, ved at dei vert påførde ei utilbørleg utgift.

__________________

(1) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(2) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 149 nr. 4 og artikkel 150 nr. 4,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved rådsavgjerd 1999/382/EF(4) vart andre fasen av 
fellesskapshandlingsprogrammet for yrkesretta opplæring 
«Leonardo da Vinci»	sett i verk.

2) Ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 253/2000/EF(5) 
vart andre fasen av fellesskapshandlingsprogrammet for 
allmennutdanning «Sokrates» sett i verk.

3) Ved europaparlaments- og rådsavgjerd 2318/2003/EF(6) 
vart det sett i verk eit fleirårig program for ei effektiv 
integrering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) i utdannings- og opplæringssystema i Europa 
(programmet for e-læring).

4) Ved europaparlaments- og rådsavgjerd 791/2004/EF(7) 
vart det sett i verk eit fellesskapshandlingsprogram for 
å fremje organ som er aktive på europeisk plan innanfor 
området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege 
tiltak på det same området.

5) Ved europaparlaments- og rådsvedtak 2241/2004/EF(8) 
vart det fastsett ei einskapleg ramme for å skape klarleik 
når det gjeld kvalifikasjonar og kompetanse (Europass).

6) Ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2317/2003/
EF(9) vart det sett i verk eit program for å betre kvaliteten 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 24.11.2006, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 2.

(1) TEU C 221 av 8.9.2005, s. 134.
(2) TEU C 164 av 5.7.2005, s. 59.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 25. oktober 2005 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 24. juli 2006 (TEU C 251 E av 
17.10.2006, s. 37) og haldning frå Europaparlamentet av 25. oktober 2006 
(enno ikkje offentleggjord i TEU).

(4) TEF L 146 av 11.6.1999, s. 33. Avgjerda sist endra ved forordning (EF) 
nr. 885/2004 (TEU L 168 av 1.5.2004, s. 1).

(5) TEF L 28 av 3.2.2000, s. 1. Avgjerda sist endra ved forordning (EF) 
nr. 885/2004.

(6) TEU L 345 av 31.12.2003, s. 9.
(7) TEU L 138 av 30.4.2004, s. 31.
(8) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 6.
(9) TEU L 345 av 31.12.2003, s. 1.

innanfor høgare utdanning og å fremje tverrkulturell 
forståing gjennom samarbeid med tredjestatar (Erasmus 
Mundus) (2004-2008).

7) Gjennom Bologna-fråsegna, som vart underskriven av 
utdanningsministrane frå 29 europeiske statar 19. juni 
1999, vart det sett i verk ein mellomstatleg prosess 
som tek sikte på å innføre eit «europeisk område for 
høgare utdanning» innan 2010, noko som krev støtte på 
fellesskapsplan.

8) Under møtet til Det europeiske rådet i Lisboa 23.-24. mars 
2000 vart det fastsett som strategisk mål at Den europeiske 
unionen skal verte den mest konkurransedyktige og 
dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verda, og 
verte i stand til å skape berekraftig økonomisk vekst med 
fleire og betre arbeidsplassar og større sosial utjamning, 
og Utdanningsrådet vart oppmoda om å drøfte på allment 
grunnlag dei konkrete måla for utdanningssystema 
med hovudvekt på felles interesser og prioriteringar, 
samstundes som det vert teke omsyn til det nasjonale 
mangfaldet.

9) Eit høgt utvikla kunnskapssamfunn er nøkkelen til betre 
vekst og auka sysselsetjing. Utdanning og opplæring har 
svært høg prioritet i Den europeiske unionen, slik at måla 
frå Lisboa kan nåast.

10) Rådet vedtok 12. februar 2001 ein rapport om konkrete 
framtidsmål for utdannings- og opplæringssystema. 
Rådet vedtok 14. juni 2002 eit detaljert arbeidsprogram 
for oppfølging av desse måla, noko som krev støtte på 
fellesskapsplan.

11) Under møtet sitt i Gøteborg 15.-16. juni 2001 vart Det 
europeiske rådet samd om ein strategi for berekraftig 
utvikling, og det vart lagt ein miljødimensjon til Lisboa-
prosessen for sysselsetjing, økonomisk reform og sosial 
utjamning.

12) Under møtet til Det europeiske rådet i Barcelona 15.-
16. mars 2002 vart det sett som mål at innan 2010 skal 
utdannings- og opplæringssystema i Den europeiske 
unionen verte ein referanse for kvalitet på verdsplan, 
og det vart oppfordra til å gjere tiltak for å betre 
den grunnleggjande dugleiken, særleg ved at det skal 
undervisast i minst to framandspråk alt frå svært tidleg 
alder.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSAVGJERD	nr.	1720/2006/EF

av	15.	november	2006

om	skiping	av	eit	handlingsprogram	på	området	livslang	læring(*)
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13) Kommisjonsmeldinga og rådsresolusjonen av 27. juni 
2002(1) om livslang læring stadfestar at livslang læring 
bør fremjast gjennom tiltak og politikk som vert utvikla 
innanfor ramma av fellesskapsprogram på dette området.

14) Ved rådsresolusjon av 19. desember 2002(2) vart det sett 
i verk ein prosess for betre europeisk samarbeid innanfor 
yrkesretta utdanning og opplæring, noko som krev støtte 
på fellesskapsplan. Gjennom København-fråsegna, som 
utdanningsministrane frå 31 europeiske statar vart samde 
om 30. november 2002, vart partane i arbeidslivet og 
kandidatstatane tekne med i denne prosessen.

15) I kommisjonsmeldinga om handlingsplanen for dugleik 
og mobilitet vart det peikt på at det framleis trengst 
tiltak på europeisk plan for å betre godkjenninga av 
kvalifikasjonar innanfor utdanning og opplæring.

16) I kommisjonsmeldinga om handlingsplanen for fremjing 
av språklæring og språkleg mangfald er det fastsett kva 
tiltak som bør gjerast på europeisk plan i tidsrommet 
2004-2006, og som krev oppfølgingstiltak.

17) Fremjing av språkundervisning, språklæring og språkleg 
mangfald bør prioriterast innanfor fellesskapstiltaka på 
området utdanning og opplæring. Språkundervisning og 
språklæring er særleg relevant mellom nabomedlemsstatar.

18) Dei førebels rapportane om vurdering av dei eksisterande 
programma Sokrates og Leonardo da Vinci og det 
offentlege samrådet om framtidig fellesskapsverksemd 
innanfor utdanning og opplæring har synt at det er ein sterk 
og på visse måtar veksande trong for at samarbeidet og 
mobiliteten på desse områda skal halde fram på europeisk 
plan. I rapportane vart det lagt vekt på kor viktig det er å 
knyte tettare band mellom fellesskapsprogramma og den 
politiske utviklinga innanfor utdanning og opplæring, og 
uttrykt ønske om at fellesskapstiltaka bør ha ei form som 
gjer at dei svarar betre til omgrepet livslang læring, og det 
vart uttrykt ønske om ein enklare og meir brukarvennleg 
og fleksibel metode for å gjennomføre slike tiltak.

19) I samsvar med prinsippet om god økonomistyring kan 
gjennomføringa av programmet gjerast enklare ved at 
det vert nytta finansiering i form av faste summar, anten 
i form av støtte til deltakarane i programmet eller i form 
av fellesskapsstøtte til dei ordningane som vert skipa for 
å forvalte programmet på nasjonalt plan.

20) Integrering av fellesskapsstøtta til tverrnasjonalt 
samarbeid og tverrnasjonal mobilitet på utdannings- 
og opplæringsområdet i eit felles program vil kunne 
gje store føremoner og betre samverknad mellom 

(1) TEF C 163 av 9.7.2002, s. 1.
(2) TEF C 13 av 18.1.2003, s. 2.

dei ulike tiltaksområda, betre kapasitet når det gjeld 
støtte til utviklinga innanfor livslang læring og meir 
samanhengande, einskapleg og effektiv administrasjon. 
Eit felles program vil dessutan oppmuntre til betre 
samarbeid mellom dei ulike nivåa innanfor utdanning og 
opplæring.

21) Det bør difor skipast eit program for livslang læring som 
gjennom livslang læring kan medverke til å utvikle Den 
europeiske unionen til eit høgt utvikla kunnskapssamfunn 
med ei berekraftig økonomisk utvikling, fleire og betre 
arbeidsplassar og større sosial utjamning.

22) På grunn av særtrekka ved sektorane for skular, høgare 
utdanning, yrkesretta opplæring og vaksenopplæring 
må fellesskapstiltaka byggje på mål, tiltaksformer og 
organisasjonsstrukturar som er særleg tilpassa desse 
sektorane, og det er difor føremålstenleg å halde ved lag 
einskilde program innanfor ramma av programmet for 
livslang læring som er retta mot desse fire sektorane, 
samstundes som samanhengen mellom dei og fellestrekka 
deira vert styrkte mest mogleg.

23) I meldinga si «Byggje ei felles framtid: politiske 
utfordringar og budsjettmidlar i den utvida unionen 
2007-2013» har Kommisjonen fastlagt ei rekkje 
talfesta mål som skal nåast av den nye generasjonen av 
fellesskapsprogram for utdanning og opplæring, noko 
som vil krevje ein vesentleg auke i tiltaka som gjeld 
mobilitet og partnarskap.

24) I lys av den positive innverknaden som tverrnasjonal 
mobilitet har synt seg å ha både på einskildpersonar 
og utdannings- og opplæringssystema, den omfattande 
udekte etterspurnaden etter mobilitet innanfor alle 
sektorar og den vekta som vert lagd på slik verksemd 
i samband med Lisboa-målet, er det naudsynt med ein 
monaleg auke i støtta til tverrnasjonal mobilitet innanfor 
dei fire delprogramma for dei ulike sektorane.

25) For betre å kunne dekkje dei faktiske tilleggsutgiftene til 
studentar som studerer i utlandet, bør det gjennomsnittlege 
mobilitetsstipendet på 200 euro per månad i faste prisar 
haldast ved lag til slike studentar for det tidsrommet som 
programmet varer.

26) Det bør gjerast ein større innsats for å fremje mobilitet 
blant dei einskilde elevane i vidaregåande skular og 
blant einskilde vaksne elevar som ikkje har vore omfatta 
av fellesskapsprogramma, ved å innføre ei ny form for 
mobilitetstiltak i Comenius- og Grundtvig-programma. 
Høvet til mobilitet blant einskilde lærarar i form av 
utvikling av langsiktig samarbeid mellom skular i 
grenseregionar bør òg utnyttast betre.
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27) Små og mellomstore føretak spelar ei viktig rolle i den 
europeiske økonomien. Til no har likevel slike føretak hatt 
ei avgrensa deltaking i Leonardo da Vinci-programmet. 
Det bør gjerast tiltak for at fellesskapstiltaka skal verte 
meir attraktive for slike føretak, særleg ved å sikre 
betre høve til mobilitet for lærlingar. Det bør innførast 
høvelege ordningar som liknar dei som finst innanfor 
Erasmus-programmet, for godkjenning av resultata frå 
slik mobilitet.

28) I lys av dei særlege utfordringane som gjeld utdanning 
for barn av omreisande og mobile arbeidstakarar i Europa 
bør dei høva som finst tilgjengelege under Comenius-
programmet, utnyttast fullt ut for å støtte tverrnasjonal 
verksemd som er retta mot det som desse barna treng.

29) Auka mobilitet i Europa bør følgjast av stadig høgare 
standardar.

30) For å kunne møte den stadig aukande trongen for å støtte 
verksemd på europeisk plan som er utforma for å nå 
desse politiske måla, for å syte for støtte til verksemd på 
tvers av sektorane innanfor språk og IKT og for å styrkje 
spreiinga og utnyttinga av resultata frå programmet, må 
dei fire delprogramma for dei ulike sektorane utfyllast 
med eit tverrgåande program.

31) For å kunne møte den stadig aukande trongen for 
kunnskap og dialog i samband med utviklinga av 
den europeiske integrasjonsprosessen, er det viktig å 
stimulere til framifrå undervisning, forsking og analysar 
på dette området ved å gje støtte til institusjonar innanfor 
høgare utdanning som spesialiserer seg på studiar av 
den europeiske integrasjonsprosessen, til europeiske 
organisasjonar på utdannings- og opplæringsområdet og 
til Jean Monnet-tiltaket.

32) Utforminga av denne avgjerda må gjerast tilstrekkeleg 
fleksibel til at det kan gjerast høvelege tilpassingar i 
tiltaka innanfor programmet for livslang læring for å 
følgje endringane i behova i tidsrommet 2007–2013, 
og til at dei altfor detaljerte føresegnene i dei tidlegare 
fasane av Sokrates- og Leonardo da Vinci-programma 
kan unngåast.

33) Fellesskapet tek i all verksemda si sikte på å fjerne 
ulikskapar og fremje likestilling mellom menn og 
kvinner, slik det er fastsett i artikkel 3 nr. 2 i traktaten.

34) Etter artikkel 151 i traktaten må Fellesskapet ta omsyn 
til kulturelle aspekt ved innsats som vert gjord i medhald 
av andre føresegner i traktaten, særleg for å respektere 
og fremje det kulturelle mangfaldet. Det bør leggjast 
særleg vekt på samverknaden mellom kultur, utdanning 
og opplæring. Det bør òg oppmuntrast til tverrkulturell 
dialog.

35) Det er naudsynt å fremje aktivt borgarskap og respekt for 
menneskerettar og demokrati, og å trappe opp kampen 
mot alle former for utstøyting, medrekna rasisme og 
framandhat.

36) Ved gjennomføringa av alle delar av programmet er det er 
naudsynt å gje personar frå vanskelegstilte grupper betre 
tilgang og å gjere ein aktiv innsats for å stette det særskilte 
læringsbehovet til personar med funksjonshemming, 
medrekna bruk av høgare tilskot for å spegle av dei 
tilleggsutgiftene som funksjonshemma deltakarar har, og 
støtte til læring og bruk av teiknspråk og blindeskrift.

37) Det bør takast omsyn til resultata frå Det europeiske 
året for utdanning gjennom idrett (2004) og dei 
moglege utdanningsføremonene frå samarbeidet mellom 
utdanningsinstitusjonar og idrettsorganisasjonar som det 
vart lagt vekt på i dette året.

38) Statar som er kandidatar for tilmelding til Den europeiske 
unionen, og EFTA-statar som er medlem av EØS, kan ta 
del i fellesskapsprogram i samsvar med dei avtalene som 
vert underskrivne mellom Fellesskapet og desse statane.

39) Under møtet sitt i Thessaloniki 19.-20. juni 2003 
godkjende Det europeiske rådet konklusjonane til 
Rådet av 16. juni 2003 om Vest-Balkan, medrekna 
vedlegget «Thessaloniki-dagsordenen for Vest-Balkan: 
på veg mot europeisk integrasjon», der det er fastsett at 
fellesskapsprogramma skal opnast for dei statane som tek 
del i stabiliserings- og assosieringsprosessen på grunnlag 
av rammeavtaler som skal inngåast mellom Fellesskapet 
og desse statane.

40) Fellesskapet og Det sveitsiske eidssambandet har gjeve 
fråsegn om at dei vil innleie tingingar for å inngå avtaler 
på område av felles interesse, t.d. fellesskapsprogram på 
områda utdanning, opplæring og ungdom.

41) Programmet for livslang læring bør overvakast jamleg 
og vurderast i samarbeid med Kommisjonen og 
medlemsstatane, slik at det kan tilpassast, særleg når 
det gjeld prioriteringane for gjennomføring av tiltaka. 
Vurderinga bør omfatte ei ekstern vurdering som skal 
gjennomførast av uavhengige, upartiske organ.

42) I resolusjonen sin av 28. februar 2002 om gjennomføring 
av Sokrates-programmet(1) peikte Europaparlamentet 
på dei urimeleg tunge administrative framgangsmåtane 
for dei som søkte om støtte under den andre fasen av 
programmet.

(1) TEF C 293 E av 28.11.2002, s. 103.
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43) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av  
25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse 
på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1) og 
kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 
23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1605/2002(2), 
som sikrar dei økonomiske interessene til Fellesskapet, må 
nyttast, samstundes som det vert teke omsyn til prinsippa 
for forenkling og samanheng i valet av budsjettordningar, 
ei avgrensing av talet på tilfelle der Kommisjonen 
framleis skal ha direkte ansvar for gjennomføringa og 
forvaltinga, og kravet om rimeleg samhøve mellom 
mengda av ressursar og dei administrative byrdene i 
samband med ressursbruken.

44) Ei radikal administrativ forenkling av framgangsmåtane 
for søknader er avgjerande for ei vellukka gjennomføring 
av programmet. Krava til administrasjon og 
rekneskapsføring bør stå i høve til omfanget av støtta.

45) Det bør òg gjerast føremålstenlege tiltak for å hindre 
avvik og svik, og dei tiltaka som er naudsynte, bør setjast 
i verk for å krevje tilbake midlar som er tapte, utbetalte 
på urettkome vis eller nytta på feil måte.

46) Det bør sikrast ei korrekt avslutting av programmet 
for livslang læring, særleg når det gjeld framhaldet av 
fleirårige ordningar i samband med programforvaltinga, 
t.d. finansieringa av teknisk og administrativ støtte. Frå 
og med 1. januar 2014 bør den tekniske og administrative 
støtta om naudsynt sikre forvaltinga av tiltak som ikkje 
er vortne avslutta innan utgangen av 2013, medrekna 
overvaking og revisjon.

47) Ettersom målet for denne avgjerda, som er at det 
europeiske samarbeidet skal medverke til utdanning og 
opplæring av høg kvalitet, ikkje kan nåast i tilstrekkeleg 
grad av medlemsstatane fordi det krevst fleirsidige 
partnarskap, tverrnasjonal mobilitet og utveksling av 
opplysningar på fellesskapsplan, og difor på grunn av 
dimensjonen til den verksemda og dei tiltaka som trengst, 
betre kan nåast på fellesskapsplan, kan Fellesskapet 
vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet slik det er 
fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med prinsippet 
om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den nemnde 
artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn det som 
er naudsynt for å nå dette målet.

48) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 

(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(2) TEF L 357 av 31.12.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF, 

Euratom) nr. 1248/2006 (TEU L 227 av 19.8.2006, s. 3).

mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(3).

49) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4) —

TEKE DENNE AVGJERDA:

AVDELING I

ALLMENNE FØRESEGNER

KAPITTEL I

Programmet for livslang læring

Artikkel 1

Skiping	av	programmet	for	livslang	læring

1.	 Ved denne avgjerda vert det skipa eit program for 
fellesskapstiltak på området livslang læring, heretter kalla 
«programmet for livslang læring».

2. Det overordna målet for programmet for livslang læring 
er å medverke gjennom livslang læring til at Fellesskapet 
skal verte eit høgt utvikla kunnskapssamfunn med berekraftig 
økonomisk vekst, fleire og betre arbeidsplassar og større sosial 
utjamning, samstundes som det vert sikra eit godt miljøvern 
for komande generasjonar. Det tek særleg sikte på å fremje 
utveksling, samarbeid og mobilitet mellom utdannings- og 
opplæringssystema innanfor Fellesskapet, slik at dei kan verte 
ein referanse for kvalitet på verdsplan.

3. Programmet for livslang læring har følgjande særskilde 
mål:

a) medverke til utvikling av livslang læring av høg kvalitet, 
og å fremje god kvalitet, nyskaping og ein europeisk 
dimensjon i system og praksis på området,

b) støtte verkeleggjeringa av eit europeisk område for 
livslang læring,

c) medverke til å betre kvaliteten, tiltrekkingskrafta og 
tilgangen til dei formene for livslang læring som finst 
tilgjengelege i medlemsstatane,

d) styrkje den medverknaden som livslang læring kan 
ha når det gjeld sosial utjamning, aktivt borgarskap, 
tverrkulturell dialog, likestilling mellom kjønna og 
personleg utvikling,

e) medverke til å fremje skaparevne, konkurranseevne, 
sysselsetjingsevne og framvekst av entreprenørskap,

(3) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(4) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd 2006/512/EF 

(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).
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f) medverke til at personar i alle aldrar tek større del i 
livslang læring, medrekna personar som treng særlege 
tilbod og vanskelegstilte grupper, utan omsyn til kva 
sosioøkonomisk bakgrunn dei har,

g) fremje språklæring og språkleg mangfald,

h) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert,

i) styrkje den rolla som livslang læring spelar når det gjeld 
å skape ei kjensle av europeisk borgarskap på grunnlag 
av forståing og respekt for menneskerettar og demokrati, 
og når det gjeld å oppmuntre til toleranse og respekt for 
andre folkeslag og kulturar,

j) fremje samarbeid når det gjeld kvalitetstrygging innanfor 
alle utdannings- og opplæringssektorar i Europa,

k) oppmuntre til best mogleg bruk av resultat og nyskapande 
produkt og prosessar, og å utveksle god praksis på dei 
områda som programmet for livslang læring omfattar,	
slik at	kvaliteten på utdanning og opplæring kan betrast.

4. I samsvar med dei administrative føresegnene som er 
fastsette i vedlegget, skal programmet for livslang læring 
støtte og utfylle den innsatsen som medlemsstatane har gjort, 
samstundes som ansvaret deira for innhaldet i utdannings- og 
opplæringssystema og det kulturelle og språklege mangfaldet 
vert respektert fullt ut.

5. Slik det er fastsett i artikkel 3 skal måla for programmet for 
livslang læring nåast ved gjennomføring av fire sektorprogram, 
eitt tverrgåande program og Jean Monnet-programmet, som 
alle heretter er kalla «delprogramma».

6. Denne avgjerda skal gjennomførast i tidsrommet 1. januar 
2007–31. desember 2013. Dei førebuande tiltaka, medrekna 
avgjerder som Kommisjonen tek i samsvar med artikkel 9, kan 
gjennomførast frå dagen då denne avgjerda tek til å gjelde.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne avgjerda tyder

1. «førskule» organisert utdanningsverksemd som finn stad 
før den obligatoriske skulegangen tek til,

2. «elev» ein person som er innskriven for opplæring ved 
ein skule,

3. «skule» alle typar institusjonar som gjev allmenn (på 
førskulenivå, grunnskulenivå eller vidaregåande nivå), 
yrkesretta og teknisk utdanning, og unntaksvis — 
i samband med tiltak for å fremje språklæringa — 
institusjonar som ikkje er skular, men som gjev opplæring 
av lærlingar,

4. «lærarar/undervisningspersonale» personar som gjennom 
arbeidet sitt medverkar direkte i utdanningsprosessen i 
medlemsstatane,

5. «lærarar og instruktørar» personar som gjennom arbeidet 
sitt medverkar direkte i yrkesretta utdanning og opplæring 
i medlemsstatane,

6. «student» ein person som er registrert ved ein institusjon 
for høgare utdanning, utan omsyn til studieområde, for å 
følgje studium som fører til ein godkjend grad eller andre 
godkjende kvalifikasjonar på høgare nivå, opp til og med 
doktorgradsnivå,

7. «praktikant» ein person som får yrkesretta opplæring, 
anten innanfor ein opplæringsinstitusjon eller 
-organisasjon eller på arbeidsplassen,

8. «vaksen elev» ein elev som tek del i vaksenopplæring,

9. «personar på arbeidsmarknaden» arbeidstakarar, 
sjølvstendig næringsdrivande eller personar som er 
tilgjengelege for sysselsetjing,

10. «institusjon for høgare utdanning»

a) alle typar institusjonar for høgare utdanning som 
i samsvar med nasjonal lovgjeving eller praksis 
tilbyr godkjende grader eller andre godkjende 
kvalifikasjonar på høgare nivå, utan omsyn til kva 
slike institusjonar vert kalla i medlemsstatane,

b) alle institusjonar som i samsvar med nasjonal 
lovgjeving eller praksis tilbyr yrkesretta utdanning 
eller opplæring på høgare nivå,

11. «felles mastergrad» mastergradskurs innanfor høgare 
utdanning som

a) omfattar minst tre institusjonar for høgare utdanning 
frå tre ulike medlemsstatar,

b) har eit studieprogram som omfattar ein studieperiode 
ved minst to av dei tre nemnde institusjonane,

c) har innebygde ordningar for godkjenning av dei 
studieperiodane som er gjennomførde i partnar-
institusjonar, og som byggjer på eller kan jamførast 
med Det europeiske systemet for overføring av 
studiekvalifikasjonar,

d) fører fram til tildeling av felles, doble eller 
fleirdoble grader frå dei institusjonane som tek del 
i programmet, og som skal vere godkjende av eller 
gje kompetanse i medlemsstatane,

12. «yrkesretta opplæring» alle former for grunnleggjande 
yrkesretta utdanning eller opplæring, medrekna teknisk 
og yrkesretta undervisning og læretid, som fører fram 
til ein yrkeskvalifikasjon som er godkjend av den rette 
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styresmakta i medlemsstaten der opplæringa har gått føre 
seg, og dessutan all yrkesretta etter- og vidareutdanning 
eller -opplæring som ein person følgjer gjennom 
yrkeslivet sitt,

13. «vaksenopplæring» alle former for opplæring av vaksne 
som ikkje er yrkesretta, anten det dreier seg om formell, 
ikkje-formell eller uformell opplæring,

14. «studievitjing» ei kortvarig vitjing for å studere eit visst 
aspekt ved livslang læring i ein annan medlemsstat,

15. «mobilitet» det å opphalde seg ei tid i ein annan 
medlemsstat for å studere, få arbeidsrøynsle, drive med 
anna lære- eller undervisningsverksemd eller drive med 
administrasjon i samband med dette, om naudsynt med 
støtte i førebuande kurs eller oppfriskingskurs i språket 
til vertsstaten eller i arbeidsspråket,

16. «utplassering» det å opphalde seg ei tid ved eit føretak eller 
i ein organisasjon i ein annan medlemsstat, om naudsynt 
med støtte i førebuande kurs eller oppfriskingskurs i 
språket til vertsstaten eller i arbeidsspråket, med sikte 
på å hjelpe einskildpersonar med å tilpasse seg krava 
på arbeidsmarknaden i heile Fellesskapet, å tileigne seg 
dugleik innanfor eit særskilt område og å få ei betre 
forståing av den økonomiske og sosiale kulturen i den 
aktuelle staten gjennom å skaffe seg arbeidsrøynsle,

17. «einsidig» noko som omfattar éin institusjon,

18. «tosidig» noko som omfattar partnarar frå to 
medlemsstatar,

19. «fleirsidig» noko som omfattar partnarar frå minst tre 
medlemsstatar. Kommisjonen kan rekne samanslutningar 
eller andre organ med medlemmer frå minst tre 
medlemsstatar som fleirsidige,

20. «partnarskap» ei tosidig eller fleirsidig avtale mellom 
ei gruppe institusjonar eller organisasjonar i ulike 
medlemsstatar med sikte på gjennomføring av felles 
europeisk verksemd innanfor livslang læring,

21. «nett» ei formell eller uformell gruppe av organ som driv 
verksemd innanfor eit særskilt område, eit særskilt fag 
eller ein særskild sektor i samband med livslang læring,

22. «prosjekt» samarbeidsverksemd som har eit definert 
resultat og er utvikla i fellesskap av ei formell eller 
uformell gruppe av organisasjonar eller institusjonar,

23. «prosjektkoordinator» den organisasjonen eller 
institusjonen som har ansvaret for gjennomføringa av 
prosjektet til den fleirsidige gruppa,

24. «prosjektdeltakarar» dei organisasjonane eller 
institusjonane som ikkje er prosjektkoordinator, og som 
utgjer den fleirsidige gruppa,

25. «føretak» alle føretak som driv økonomisk verksemd 
i offentleg eller privat sektor, utan omsyn til storleik, 

rettsleg status eller kva for ein økonomisk sektor dei driv 
verksemd innanfor, medrekna den tredje sektoren,

26. «partane i arbeidslivet», på nasjonalt plan, 
arbeidsgjevarane og arbeidstakarane sine organisasjonar 
i samsvar med nasjonal lov og/eller praksis, og på 
fellesskapsplan, arbeidsgjevarane og arbeidstakarane sine 
organisasjonar som tek del i dialogen mellom partane i 
arbeidslivet på fellesskapsplan,

27. «rettleiing og rådgjeving» ei rekkje former for verksemd, 
t.d. informasjon, vurdering, orientering og rådføring med 
sikte på å hjelpe elevar, lærarar, instruktørar og anna 
personale med å gjere val som gjeld utdannings- og 
opplæringsprogram eller utsikter til sysselsetjing,

28. «spreiing og utnytting av resultat» verksemd som er 
utarbeidd for å sikre at resultata frå programmet for 
livslang læring og dei føregåande programma vert 
sannkjende, synlege og gjennomførde på ein høveleg 
måte og i ein større samanheng,

29. «livslang læring» all allmennutdanning, yrkesretta 
utdanning og opplæring, ikkje-formell utdanning og 
uformell opplæring som ein person tek del i gjennom 
livet, og som fører til betre kunnskap, dugleik og 
kompetanse både i eit personleg, samfunnsmessig, 
sosialt og/eller yrkesmessig perspektiv. Det omfattar òg 
rettleiings- og rådgjevingstenester.

Artikkel 3

Delprogram

1.	 Delprogramma for dei ulike sektorane skal vere følgjande:

a) Comenius-programmet, som skal rette seg mot 
undervisning og opplæring av personar i førskulen og 
skulen til og med den vidaregåande skulen, og mot 
dei institusjonane og organisasjonane som tilbyr slik 
utdanning,

b) Erasmus-programmet, som skal rette seg mot 
undervisning og opplæring av personar innanfor formell 
høgare utdanning og yrkesretta utdanning og opplæring 
på høgare nivå til og med doktorgradsnivå, utan omsyn 
til kor lang utdanninga er og kva kvalifikasjonar ho gjev, 
og mot dei institusjonane og organisasjonane som tilbyr 
slik utdanning og opplæring,

c) Leonardo da Vinci-programmet, som skal rette seg 
mot undervisning og opplæring av personar innanfor 
yrkesretta utdanning og opplæring som ikkje er på høgare 
nivå, og mot dei institusjonane og organisasjonane som 
tilbyr eller legg til rette for slik utdanning og opplæring,

d) Grundtvig-programmet, som skal rette seg mot 
undervisning og opplæring av personar innanfor alle 
typar vaksenopplæring, og mot dei institusjonane og 
organisasjonane som tilbyr eller legg til rette for slik 
utdanning.

2. Det tverrgåande programmet skal omfatte dei følgjande 
fire typane hovudverksemd:
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a) samarbeid om politikk og nyskaping som er knytt til 
livslang læring,

b) fremjing av språklæring,

c) utvikling av innhald, tenester, pedagogikk og praksis for 
livslang læring som er nyskapande og IKT-basert,

d) spreiing og utnytting av resultata frå tiltak som får støtte 
gjennom dette programmet og føregåande program, og 
utveksling av god praksis.

3. Jean Monnet-programmet skal støtte institusjonar og 
verksemd på området europeisk integrasjon. Det skal omfatte 
dei følgjande tre typane hovudverksemd:

a) Jean Monnet-tiltaket,

b) driftstilskot som støtte til særskilde institusjonar som 
arbeider med spørsmål som er knytte til europeisk 
integrasjon,

c) driftstilskot som støtte til andre europeiske institusjonar 
og organisasjonar på området utdanning og opplæring.

Artikkel 4

Tilgang	til	programmet	for	livslang	læring

Programmet for livslang læring skal vere retta mot:

a) elevar, studentar, praktikantar og vaksne elevar,

b) lærarar, instruktørar og anna personale som på ein eller 
annan måte driv verksemd innanfor livslang læring,

c) personar på arbeidsmarknaden,

d) institusjonar eller organisasjonar som driv 
opplæringsverksemd innanfor ramma av programmet for 
livslang læring eller innanfor rammene av delprogramma,

e) personar og organ som på ein eller annan måte har ansvar 
for system og politikk innanfor livslang læring på lokalt, 
regionalt og nasjonalt plan,

f) føretak, partane i arbeidslivet og organisasjonane deira på 
alle nivå, medrekna bransjeorganisasjonar og industri- og 
handelskammer,

g) organ som yter rettleiings-, rådgjevings- og 
informasjonstenester som på ein eller annan måte er 
knytte til livslang læring,

h) samanslutningar som driv verksemd på området livslang 
læring, medrekna samanslutningar for studentar, 
praktikantar, elevar, lærarar, foreldre og vaksne elevar,

i) forskingssenter og -organ som er opptekne av spørsmål i 
samband med livslang læring,

j) ideelle, frivillige og ikkje-statlege organisasjonar.

Artikkel 5

Fellesskapstiltak

1.	 Programmet for livslang læring skal omfatte støtte til 
følgjande tiltak: 

a) mobilitet for einskildpersonar som tek del i livslang 
læring,

b) tosidige og fleirsidige partnarskap,

c) fleirsidige prosjekt som er særskilt utforma for å fremje 
kvalitet i utdannings- og opplæringssystema gjennom 
tverrnasjonal overføring av nyskapande tiltak,

d) einsidige og nasjonale prosjekt,

e) fleirsidige prosjekt og nett,

f) observasjon og analyse av politikk og system på 
området livslang læring, innføring og jamleg betring av 
referansemateriale, medrekna rundspørjingar, statistikk, 
analysar og indikatorar, tiltak som tek sikte på å få betre 
klarleik i og godkjenning av kvalifikasjonar og tidlegare 
utdanning, og tiltak som skal støtte samarbeid når det 
gjeld kvalitetstrygging,

g) driftstilskot som støtte til visse drifts- og 
administrasjonsutgifter i institusjonar og samanslutningar 
som driv verksemd på område som er omfatta av 
programmet for livslang læring,

h) andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for 
programmet for livslang læring (oppfølgingstiltak).

2. Det kan gjevast fellesskapsstøtte til førebuande vitjingar 
innanfor alle dei tiltaka som er fastsette i denne artikkelen.

3. Kommisjonen kan skipe til seminar, kollokvium eller 
møte som kan lette gjennomføringa av programmet for livslang 
læring, og setje i verk høvelege opplysnings-, publiserings- og 
spreiingstiltak og tiltak for å auke medvitet om programmet, i 
tillegg til overvaking og vurdering av programmet.

4. Dei tiltaka som er nemnde i denne artikkelen, kan 
gjennomførast ved innbyding til framlegg, tilbodsinnbyding 
eller direkte av Kommisjonen.

Artikkel 6

Oppgåvene	til	Kommisjonen	og	medlemsstatane

1.	 Kommisjonen skal sikre at dei fellesskapstiltaka som er 
fastsette ved programmet for livslang læring, vert gjennomførde 
på ein verknadsfull og effektiv måte.
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2. Medlemsstatane skal

a) gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre ei effektiv 
gjennomføring av programmet for livslang læring på 
nasjonalt plan, og trekkje inn alle dei partane som driv 
verksemd i samband med livslang læring, i samsvar med 
nasjonal praksis eller lovgjeving,

b) skipe eller peike ut og overvake ein føremålstenleg struktur 
for ei samordna forvalting av gjennomføringa av tiltaka 
innanfor programmet for livslang læring på nasjonalt 
plan (nasjonale kontor), medrekna budsjettforvalting, i 
samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav c) i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 og artikkel 38 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002, i samsvar med dei følgjande 
kriteria:

i) ein organisasjon som er skipa eller utpeikt som 
nasjonalt kontor, skal ha status som rettssubjekt 
eller vere del av ei eining som har status som 
rettssubjekt, og vere underlagd lovgjevinga i den 
medlemsstaten som det gjeld. Eit departement kan 
ikkje peikast ut som nasjonalt kontor,

ii) kvart nasjonalt kontor må ha eit personale som er 
stort nok til at kontoret kan utføre oppgåvene sine 
og som har dei faglege og språklege kunnskapane 
som krevst for å arbeide i eit miljø for internasjonalt 
samarbeid innanfor utdanning og opplæring,

iii) kontoret må ha ein føremålstenleg infrastruktur, 
særleg med omsyn til informasjonsteknologi og 
kommunikasjon,

iv) kontoret må drive verksemd innanfor ein 
administrativ samanheng som set det i stand til å 
utføre oppgåvene sine på ein tilfredsstillande måte 
og på ein måte som ikkje fører til interessekonfliktar,

v) kontoret må kunne nytte dei reglane for 
økonomistyring og kontraktsvilkår som er fastsette 
på fellesskapsplan,

vi) kontoret må kunne stille tilstrekkelege økonomiske 
garantiar som helst er utferda av ei offentleg 
styremakt, og ha ein styringsrett som står i høve 
til det nivået av fellesskapsmidlar som det vil få 
ansvaret for å forvalte,

c) ta ansvar for at dei nasjonale kontora som er nemnde i 
bokstav b) ovanfor, på korrekt måte vil forvalte dei midlane 
som dei får overført som støtte til prosjekt, og særleg ta 
ansvar for at dei nasjonale kontora etterlever prinsippa om 
klarleik og lik handsaming og unngår dobbeltfinansiering 
frå andre kjelder for fellesskapsmidlar, og stettar plikta til 
å overvake prosjekt og krevje tilbakeføring av eventuelle 
midlar som støttemottakarar skal betale tilbake,

d) gjere dei tiltaka som er naudsynte for å sikre eigna 
revisjon og økonomisk tilsyn med dei nasjonale kontora 
som er nemnde i bokstav b), og særleg: 

i) før det nasjonale kontoret tek til å arbeide, syte for at 
Kommisjonen får dei garantiane som er naudsynte om at 
kontoret i samsvar med reglane for god økonomistyring 
har eigna og velfungerande framgangsmåtar for bruk av 
kontrollsystem, rekneskapssystem, tildeling av kontraktar 
og tildeling av støtte,

ii) kvart år gje Kommisjonen ei fråsegn som garanterer at dei 
finansielle systema og framgangsmåtane til dei nasjonale 
kontora er pålitelege, og at rekneskapane deira stemmer,

e) vere ansvarlege for midlar som ikkje vert betalte tilbake 
i tilfelle avvik, aktløyse eller svik som skuldast eit 
nasjonalt kontor som er skipa eller utpeikt i medhald av 
bokstav b), og dette medfører at Kommisjonen stiller 
krav overfor det nasjonale kontoret om skadebot som 
ikkje kan betalast tilbake fullt ut,

f) på oppmoding frå Kommisjonen peike ut dei institusjonane 
eller organisasjonane som tilbyr læring, eller dei typane 
institusjonar eller organisasjonar som skal kunne ta del i 
programmet for livslang læring på dei høvesvise territoria 
deira,

g) leggje vinn på å gjere alle dei tiltaka som er føremålstenlege 
for å fjerne rettslege og administrative hindringar for 
at programmet for livslang læring skal verke på ein 
tilfredsstillande måte,

h) gjere tiltak for å sikre at det finst ein mogleg 
samverknad på medlemsstatsplan med andre program og 
finansieringsordningar frå Fellesskapet, og på nasjonalt 
plan med andre relevante program som vert gjennomførde 
i den aktuelle medlemsstaten.

3. I samarbeid med medlemsstatane skal Kommisjonen syte 
for:

a) overgangen mellom dei tiltaka som vert gjennomførde 
innanfor ramma av dei føregåande programma på 
området utdanning, opplæring og livslang læring, og dei 
tiltaka som vert gjennomførde gjennom programmet for 
livslang læring,

b) eigna vern av dei økonomiske interessene til Fellesskapet, 
særleg ved innføring av tiltak, administrativ kontroll 
og sanksjonar som er verknadsfulle, svarar til brotet og 
hindrar nye brot,

c) omfattande spreiing av opplysningar, reklame og 
oppfølging med omsyn til dei tiltaka som får støtte 
gjennom programmet for livslang læring,

d) innsamling, analyse og handsaming av tilgjengelege 
data som krevst for å måle resultata og verknadene av 
programmet og for å overvake og vurdere den verksemda 
som er nemnd i artikkel 15,

e) spreiing av resultata frå dei føregåande programma for 
utdanning og opplæring og frå programmet for livslang 
læring.
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Artikkel 7

Deltaking	for	tredjestatar

1.	 Programmet for livslang læring er ope for deltaking for

a) EFTA-statar som er medlemmer av EØS, i samsvar med 
dei vilkåra som er fastsette i EØS-avtala,

b) kandidatstatar som er omfatta av ein strategi for 
tidsrommet før tilmeldinga, i samsvar med dei allmenne 
prinsippa og vilkåra som er fastsette i dei rammeavtalene 
som er inngådde med desse statane for deltakinga deira i 
fellesskapsprogram,

c) statane på Vest-Balkan, i samsvar med føresegner som 
skal avtalast med desse statane etter at det er inngått 
rammeavtaler for deltakinga deira i fellesskapsprogram,

d) Det sveitsiske eidssambandet, på grunnlag av ei tosidig 
avtale som skal inngåast med denne staten.

2. Hovudverksemd 1 i Jean Monnet-programmet, som 
er nemnt i artikkel 3 nr. 3 bokstav a), skal òg vere open for 
institusjonar innanfor høgare utdanning i alle andre tredjestatar.

3. Tredjestatar som tek del i programmet for livslang læring, 
skal vere underlagde dei same pliktene og utføre alle dei 
oppgåvene som er fastsette i denne avgjerda, på same måte 
som medlemsstatane.

Artikkel 8

Internasjonalt	samarbeid

Gjennom programmet for livslang læring og i samsvar med 
artikkel 9 kan Kommisjonen samarbeide med tredjestatar 
og med andre rette internasjonale organisasjonar, særleg 
Europarådet, Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling (OECD) og Organisasjonen til Dei sameinte 
nasjonane for utdanning, vitskap og kultur (UNESCO).

KAPITTEL II

Gjennomføring av programmet for livslang læring

Artikkel 9

Gjennomføringstiltak

1.	 Dei tiltaka som er naudsynte for gjennomføringa av 
programmet for livslang læring med omsyn til sakene nedanfor, 
skal vedtakast av Kommisjonen etter den framgangsmåten som 
er nemnd i artikkel 10 nr. 2:

a) den årlege arbeidsplanen, medrekna prioriterte område,

b) dei årlege løyvingane og fordelinga av midlar mellom og 
innanfor delprogramma,

c) dei overordna retningslinjene for gjennomføringa av 
delprogramma (medrekna avgjerder om kva type tiltak 
det gjeld, kor lenge dei skal vare og korleis dei skal 
finansierast), og kriterium og framgangsmåtar for 
utveljing,

d) framlegga frå Kommisjonen om utveljing av søknader 
til dei fleirsidige prosjekta og netta som er nemnde i 
artikkel 33 nr. 1 bokstav b) og c),

e) framlegga frå Kommisjonen om utveljing av søknader til 
tiltak som er fastsette i artikkel 5 nr. 1 bokstav e), og som 
ikkje er omfatta av bokstav d) i dette nummeret, og til 
tiltak som er fastsette i artikkel 5 nr. 1 bokstav f), g) og 
h), og der fellesskapsstøtta som det er gjort framlegg om, 
overstig éin million euro,

f) definisjonen av dei høvesvise rollene og ansvarsområda 
til Kommisjonen, medlemsstatane og dei nasjonale 
kontora med omsyn til framgangsmåten med nasjonale 
kontor som er fastsett i vedlegget,

g) fordelinga mellom medlemsstatane av midlar til tiltak 
som skal forvaltast gjennom framgangsmåten med 
nasjonale kontor som er fastsett i vedlegget,

h) ordningane som skal sikre at det er innbyrdes samanheng 
innanfor programmet for livslang læring,

i) ordningane for overvaking og vurdering av programmet 
for livslang læring og delprogramma, og for spreiing og 
overføring av resultat.

2. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre alle 
andre saker enn dei som er førde opp i nr. 1 i denne artikkelen, 
skal vedtakast etter den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 10 nr. 3.

Artikkel 10

Utvalsframgangsmåte

1.	 Kommisjonen skal få hjelp av eit utval, heretter kalla 
«utvalet».

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 1999/468/
EF, skal vere to månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

5. Medlemsstatane kan ikkje vere representerte av personar 
som er sysselsette i eller har driftsansvar for dei nasjonale 
kontora som er nemnde i artikkel 6 nr. 2 bokstav b).
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Artikkel 11

Partane	i	arbeidslivet

1.	 Når utvalet vert konsultert om saker som gjeld bruken 
av denne avgjerda i høve til yrkesretta utdanning og 
opplæring, kan representantar for partane i arbeidslivet, som 
er oppnemnde av Kommisjonen på grunnlag av framlegg frå 
dei europeiske partane i arbeidslivet, ta del i arbeidet til utvalet 
som observatørar.

Talet på slike observatørar skal vere det same som talet på 
representantar frå medlemsstatane.

2. Desse observatørane skal ha rett til å be om at synspunkta 
deira vert førde inn i referata frå møte i utvalet.

Artikkel 12

Tverrgåande	politikk

Ved gjennomføringa av programmet for livslang læring skal 
det takast tilbørleg omsyn til å sikre at programmet i full 
mon medverkar til å fremje den tverrgåande politikken til 
Fellesskapet, særleg ved å:

a) fremje medvitet om kor viktig det kulturelle og språklege 
mangfaldet er i Europa, og at rasisme, fordommar 
og framandhat må motkjempast,

b) leggje tilhøva til rette for elevar som treng særlege 
tilbod, særleg ved å hjelpe dei slik at dei kan 
verte integrerte i det allmenne utdannings- og 
opplæringssystemet,

c) fremje likestilling mellom menn og kvinner og medverke 
til å motkjempe alle former for skilnadshandsaming 
på grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opphav, 
religion eller tru, funksjonshemming, alder eller 
seksuell legning.

Artikkel 13

Samanheng	og	komplementaritet	med	annan	politikk

1.	 Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatane 
sikre at det er overordna samanheng og komplementaritet med 
arbeidsprogrammet for utdanning og opplæring 2010 og annan 
aktuell fellesskapspolitikk og andre fellesskapsordningar 
og -tiltak, særleg dei som finst på området kultur, media, 
ungdom, forsking og utvikling, sysselsetjing, godkjenning 
av kvalifikasjonar, entreprenørskap, miljø og IKT, og med 
statistikkprogrammet til Fellesskapet.

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatane syte 
for at det finst ei verksam kopling mellom programmet for 
livslang læring og dei programma og tiltaka på området 
utdanning og opplæring som er sette i verk innanfor ramma av 
Fellesskapet sine ordningar for nye tilmeldingsstatar og andre 
former for samarbeid med tredjestar og dei rette internasjonale 
organisasjonane.

2. Kommisjonen skal jamleg melde frå til utvalet om 
andre aktuelle fellesskapsinitiativ på området livslang læring, 
medrekna samarbeid med tredjestatar og internasjonale 
organisasjonar.

3. Ved gjennomføringa av tiltak innanfor programmet for 
livslang læring skal Kommisjonen og medlemsstatane ta 
omsyn til dei prioriteringane som er fastsette i dei integrerte 
retningslinjene for sysselsetjing som er vedtekne av Rådet som 
del av Lisboa-partnarskapet for vekst og sysselsetjing.

4. I samarbeid med dei europeiske partane i arbeidslivet 
skal Kommisjonen leggje vinn på å utvikle ei føremålstenleg 
samordning mellom programmet for livslang læring og 
dialogen mellom partane i arbeidslivet på fellesskapsplan, òg 
innanfor dei ulike sektorane i økonomien.

5. Ved gjennomføringa av programmet for livslang læring 
skal Kommisjonen sikre at det finst høveleg støtte frå Det 
europeiske senteret for utvikling av yrkesretta opplæring 
(Cedefop) på område som er knytte til kompetanseområdet til 
dette senteret, og i samsvar med dei ordningane som er fastsette 
i rådsforordning (EØF) nr. 337/75(1). Der det høver kan 
Kommisjonen òg syte for at det finst støtte frå Den europeiske 
opplæringsstiftinga innanfor det mandatet ho har og i samsvar 
med dei ordningane som er fastsette i rådsforordning (EØF) 
nr. 1360/90(2).

6. Kommisjonen skal jamleg melde frå til Det rådgjevande 
utvalet for yrkesretta opplæring om den framgangen som er 
gjord på området yrkesretta utdanning og opplæring.

KAPITTEL III

Finansielle føresegner — vurdering

Artikkel 14

Finansiering

1.	 Den rettleiande finansielle ramma for gjennomføring 
av denne avgjerda i eit tidsrom på sju år rekna frå 1. januar 
2007, er fastsett til 6 970 000 000 euro. Innanfor denne ramma 
skal dei summane som vert løyvde til programma Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci og Grundtvig ikkje vere lågare 
enn det som er fastsett i del B nr. 11 i vedlegget. Desse 
løyvingane kan endrast av Kommisjonen i samsvar med den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2.

2. Opptil 1 % av løyvingane til programmet for livslang 
læring kan nyttast til å støtte deltaking i partnarskap, prosjekt 
og nett som vert skipa innanfor programmet for livslang læring 
av partnarar frå tredjestatar som ikkje tek del i programmet i 
medhald av føresegnene i artikkel 7.

3. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

(1) TEF L 39 av 13.2.1975, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 2051/2004 (TEU L 355 av 1.12.2004, s. 1).

(2) TEF L 131 av 23.5.1990, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF) 
nr. 1648/2003 (TEU L 245 av 29.9.2003, s. 22).
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Artikkel 15

Overvaking	og	vurdering

1.	 Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatane 
jamleg overvake og vurdere programmet for livslang læring i 
høve til måla for programmet.

2. Kommisjonen skal syte for at det jamleg vert gjennomført 
uavhengige eksterne vurderingar av programmet for livslang 
læring, og skal jamleg offentleggjere statistikk som gjer det 
mogleg å overvake framdrifta.

3. Ved gjennomføringa av programmet skal det takast omsyn 
til resultata frå overvakinga og vurderinga av programmet for 
livslang læring og dei føregåande programma for utdanning og 
opplæring.

4. Medlemsstatane skal innan høvesvis 30. juni 2010 og 
30. juni 2015 sende over til Kommisjonen rapportar om 
gjennomføringa og verknadene av programmet for livslang 
læring.

5. Kommisjonen skal leggje fram for Europaparlamentet, 
Rådet, Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og 
Regionutvalet:

a) ein førebels vurderingsrapport om dei kvalitative og 
kvantitative sidene ved gjennomføringa av programmet 
for livslang læring, medrekna ein analyse av dei resultata 
som er oppnådde, innan 31. mars 2011,

b) ei melding om vidareføringa av programmet for livslang 
læring innan 31. desember 2011,

c) ein sluttvurderingsrapport innan 31. mars 2016.

AVDELING II

DELPROGRAMMA

KAPITTEL I

Comenius-programmet

Artikkel 16

Tilgang	til	Comenius-programmet

Innanfor ramma av programmet for livslang læring er 
Comenius-programmet retta mot:

a) skuleelevar til og med vidaregåande skule,

b) skular slik det er fastsett av medlemsstatane,

c) lærarar og anna personale ved desse skulane,

d) samanslutningar, ideelle organisasjonar, ikkje-statlege 
organisasjonar og representantar for dei som arbeider 
med skuleutdanning,

e) personar og organ som har ansvar for å leggje til rette og 
drive undervisning på lokalt, regionalt og nasjonalt plan,

f) forskingssenter og –organ som er opptekne av spørsmål i 
samband med livslang læring,

g) institusjonar for høgare utdanning,

h) organ som yter rettleiings-, rådgjevings- og 
informasjonstenester som på ein eller annan måte er 
knytte til livslang læring.

Artikkel 17

Måla	for	Comenius-programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal Comenius-programmet ha 
følgjande særskilde mål:

a) utvikle kunnskap og forståing blant ungdom og 
undervisningspersonale om mangfaldet til og verdien av 
europeiske kulturar og språk,

b) hjelpe ungdom med å tileigne seg grunnleggjande 
livskunnskap og -kompetanse som er naudsynt for den 
personlege utviklinga deira, den framtidige sysselsetjinga 
deira og for ei aktiv deltaking som europeiske borgarar.

2. Comenius-programmet skal ha følgjande praktiske mål:

a) betre kvaliteten på og auke omfanget av mobilitet for 
elevar og undervisningspersonale i ulike medlemsstatar,

b) betre kvaliteten på og auke omfanget av partnarskap 
mellom skular i ulike medlemsstatar, for såleis å trekkje 
inn minst tre millionar elevar i felles utdanningsverksemd 
i det tidsrommet programmet varer,

c) oppmuntre til læring av moderne framandspråk,

d) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert,

e) betre kvaliteten på og den europeiske dimensjonen til 
lærarutdanninga,

f) støtte betringar når det gjeld pedagogiske metodar og 
skuleleiing.

Artikkel 18

Tiltak	innanfor	Comenius-programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte gjennom Comenius-
programmet:

a) Mobilitet for einskildpersonar slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a). Ved tilrettelegginga eller 
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finansieringa av slik mobilitet skal det gjerast naudsynte 
førebuande tiltak og leggjast vekt på å sikre at det finst 
høveleg overvaking, rådgjeving og støtte tilgjengeleg for 
personar som tek del i slik mobilitet.

 Slik mobilitet kan omfatte:

i) utveksling av elevar og personale,

ii) mobilitet til skular for elevar og utplassering i 
skular eller føretak for undervisningspersonale,

iii) opplæringskurs for lærarar og anna 
undervisningspersonale,

iv) studievitjingar og førebuande vitjingar i samband 
med verksemd innanfor mobilitet, partnarskap, 
prosjekt eller nett,

v) assistentopphald for lærarar og lærarkandidatar.

b) Utvikling av partnarskap slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav b) mellom:

i) skular, med sikte på å utvikle felles læreprosjekt 
for elevar og for lærarane deira («Comenius-
partnarskap mellom skular»),

ii) organisasjonar som på nokon måte har ansvar for 
skuleutdanning, med sikte på å få i stand samarbeid 
mellom regionar, medrekna samarbeid mellom 
grenseregionar («Comenius-Regio-partnarskap»).

c) Fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e). Desse kan omfatte prosjekt som tek sikte på å:

i) utvikle, fremje og spreie best mogleg praksis 
innanfor utdanning, medrekna nye læremetodar 
eller læremiddel,

ii) utvikle eller utveksle røynsler om system som 
skal gje informasjon eller rettleiing som er særleg 
tilpassa elevar, lærarar og anna personale som er 
knytte til Comenius-programmet,

iii) utvikle, fremje og spreie nye lærarutdanningskurs 
eller nytt kursinnhald.

d) Fleirsidige nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e). Desse kan vere nett som tek sikte på å:

i) utvikle utdanninga innanfor det faget eller på det 
fagområdet som nettet driv verksemd innanfor, 
anten til gagn for nettet eller for utdanninga meir 
generelt,

ii) tileigne seg og spreie relevant god praksis og 
nyskaping,

iii) gje støtte til innhaldet i prosjekt og partnarskap som 
andre har skipa,

iv) fremje utvikling og praktisk bruk av behovsanalyse 
innanfor skuleutdanning.

e) Andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for 
Comenius-programmet slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav h) («oppfølgingstiltak»).

2. Dei driftsmessige retningslinjene for dei tiltaka 
som er nemnde i nr. 1, skal fastsetjast i samsvar med den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 19

Løyvingar	til	Comenius-programmet

Minst 80 % av løyvingane til Comenius-programmet skal 
setjast av til støtte for mobilitet slik det er nemnt i artikkel 18 
nr. 1 bokstav a) og til Comenius-partnarskap slik det er fastsett 
i artikkel 18 nr. 1 bokstav b).

KAPITTEL II

Erasmus-programmet

Artikkel 20

Tilgang	til	Erasmus-programmet

Innanfor ramma av programmet for livslang læring er Erasmus-
programmet retta mot:

a) studentar og praktikantar som tek del i alle former for 
utdanning og opplæring på høgare nivå,

b) institusjonar for høgare utdanning slik det er fastsett av 
medlemsstatane,

c) lærarar, instruktørar og anna personale ved desse 
institusjonane,

d) samanslutningar og representantar for personar som 
driv verksemd innanfor høgare utdanning, medrekna 
samanslutningar for studentar, universitet og lærarar/
instruktørar,

e) føretak, partane i arbeidslivet og andre representantar for 
yrkeslivet,

f) offentlege og private organ, medrekna ideelle og ikkje-
statlege organisasjonar, som har ansvar for å leggje til 
rette og drive utdanning og opplæring på lokalt, regionalt 
og nasjonalt plan,

g) forskingssenter og –organ som er opptekne av spørsmål i 
samband med livslang læring,
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h) organ som yter rettleiings-, rådgjevings- og 
informasjonstenester som på ein eller annan måte er 
knytte til livslang læring.

Artikkel 21

Måla	for	Erasmus-programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal Erasmus-programmet ha 
følgjande særskilde mål:

a) støtte verkeleggjeringa av eit europeisk område for 
høgare utdanning,

b) styrkje medverknaden av høgare utdanning og yrkesretta 
etter- og vidareutdanning i nyskapingsprosessen.

2. Erasmus-programmet skal ha følgjande praktiske mål:

a) betre kvaliteten på og auke omfanget av mobilitet i 
heile Europa for studentar og undervisningspersonale, 
for såleis å medverke til at minst tre millionar 
einskildpersonar innan 2012 vil ha teke del i mobilitet 
for studentar innanfor ramma av Erasmus-programmet og 
dei føregåande programma,

b) betre kvaliteten på og auke omfanget av fleirkulturelt 
samarbeid mellom institusjonar for høgare utdanning i 
Europa,

c) gjere kvalifikasjonar frå høgare utdanning og yrkesretta 
etter- og vidareutdanning i Europa klarare og lettare å 
jamføre,

d) betre kvaliteten på og auke omfanget av samarbeid 
mellom institusjonar for høgare utdanning og føretak,

e) leggje til rette for utvikling av nyskapande praksis 
innanfor utdanning og opplæring på høgare nivå og for 
overføring av slik praksis, medrekna overføring mellom 
deltakarstatane,

f) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert.

Artikkel 22

Tiltak	innanfor	Erasmus-programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte gjennom Erasmus-
programmet:

a) mobilitet for einskildpersonar slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav a). Slik mobilitet kan omfatte:

i) mobilitet for studentar med sikte på studiar eller 
opplæring ved institusjonar for høgare utdanning 
i medlemsstatane, og utplassering i føretak, 
opplæringssenter, forskingssenter eller andre 
organisasjonar,

ii) mobilitet for undervisningspersonale ved 
institusjonar for høgare utdanning, anten 
for å undervise eller få opplæring ved ein 
partnarinstitusjon i utlandet,

iii) mobilitet for anna personale ved institusjonar for 
høgare utdanning og personale i føretak med sikte 
på utdanning eller undervisning,

iv) fleirsidige intensivprogram innanfor Erasmus-
programmet,

 det kan òg gjevast støtte til institusjonar eller føretak 
innanfor høgare utdanning i heim- eller vertsstaten til 
tiltak som skal syte for kvalitetstrygging på alle nivå 
innanfor mobilitetsordningane, medrekna førebuande 
kurs og oppfriskingskurs i språk,

b) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav e), som m.a. legg vekt på nyskaping, 
forsøksverksemd og utveksling av god praksis på dei 
områda som er nemnde under dei særskilte og praktiske 
måla,

c) fleirsidige nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav 
e), som vert drivne av grupper av institusjonar innanfor 
høgare utdanning og representerer eit fag eller eit 
tverrfagleg område («tematiske Erasmus-nett»), som tek 
sikte på å utvikle nye metodar og ny kompetanse innanfor 
læring. Slike nett kan òg omfatte representantar frå andre 
offentlege organ eller frå føretak eller samanslutningar,

d) andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for 
Erasmus-programmet slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav h) («oppfølgingstiltak»).

2. Einskildpersonar som tek del i mobilitet for studentar i 
medhald av nr. 1 bokstav a) i) («Erasmus-studentar») skal vere: 

a) studentar ved institusjonar for høgare utdanning som 
minst er innskrivne i det andre studieåret sitt, som i 
ein studieperiode oppheld seg i ein annan medlemsstat 
innanfor ramma av mobilitetstiltaket under Erasmus-
programmet, utan omsyn til om dei har fått tildelt 
finansiell støtte i medhald av dette programmet, eller 
ikkje. Slike periodar skal vere fullt ut godkjende i 
medhald av dei tverrinstitusjonelle avtalene mellom 
avsendar- og vertsinstitusjonane. Vertsinstitusjonane skal 
ikkje krevje studieavgift av slike studentar,

b) studentar som er innskrivne ved felles mastergradsprogram, 
og som tek del i mobilitet,

c) studentar ved institusjonar for høgare utdanning som tek 
del i utplassering.

3. Dei driftsmessige retningslinjene for dei tiltaka som 
er fastsette i nr. 1, skal fastsetjast i samsvar med den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2.
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Artikkel 23

Løyvingar	til	Erasmus-programmet

Minst 80 % av løyvingane til Erasmus-programmet skal setjast 
av til støtte for mobilitet slik det er nemnt i artikkel 22 nr. 1 
bokstav a).

KAPITTEL III

Leonardo da Vinci-programmet

Artikkel 24

Tilgang	til	Leonardo	da	Vinci-programmet

Innanfor ramma av programmet for livslang læring er Leonardo 
da Vinci-programmet retta mot:

a) personar som tek del i alle former for yrkesretta utdanning 
og opplæring, bortsett frå på høgare nivå,

b) personar på arbeidsmarknaden,

c) institusjonar eller organisasjonar som driv opplæring 
på dei områda som er omfatta av Leonardo da Vinci-
programmet,

d) lærarar, instruktørar og anna personale ved desse 
institusjonane eller organisasjonane,

e) samanslutningar og representantar for personar som driv 
verksemd innanfor yrkesretta utdanning og opplæring, 
medrekna samanslutningar for praktikantar, foreldre og 
lærarar,

f) føretak, partane i arbeidslivet og andre representantar 
for yrkeslivet, medrekna handelskammer og andre 
bransjeorganisasjonar,

g) organ som yter rettleiings-, rådgjevings- og 
informasjonstenester som på ein eller annan måte er 
knytte til livslang læring,

h) personar og organ som på ein eller annan måte har ansvar 
for system og politikk innanfor yrkesretta utdanning og 
opplæring på lokalt, regionalt og nasjonalt plan,

i) forskingssenter og –organ som er opptekne av spørsmål i 
samband med livslang læring,

j) institusjonar for høgare utdanning,

k) ideelle, frivillige og ikkje-statlege organisasjonar.

Artikkel 25

Måla	for	Leonardo	da	Vinci-programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal Leonardo da Vinci-programmet 
ha følgjande særskilde mål:

a) støtte personar som tek del i verksemd innanfor opplæring 
og tilleggsutdanning når det gjeld å tileigne seg og 
nytte kunnskap, dugleik og kvalifikasjonar med sikte 
på å fremje personleg utvikling, sysselsetjingsevne og 
deltaking i den europeiske arbeidsmarknaden,

b) støtte betringar når det gjeld kvalitet og nyskaping 
innanfor systema og institusjonane for yrkesretta 
utdanning og opplæring og praksis på dette området,

c) gjere yrkesretta utdanning og opplæring og mobilitet meir 
attraktivt for arbeidsgjevarar og einskildpersonar, og å 
leggje til rette for mobilitet for praktikantar i arbeidslivet.

2. Leonardo da Vinci-programmet skal ha følgjande 
praktiske mål:

a) betre kvaliteten på og auke omfanget av mobilitet i 
heile Europa for personar som arbeider med yrkesretta 
grunnopplæring og etter- og vidareutdanning, slik at talet 
på utplasseringar i føretak kan auke til minst 80 000 per 
år innan programmet for livslang læring vert avslutta,

b) betre kvaliteten på og auke omfanget av samarbeid 
mellom institusjonar eller organisasjonar som driv 
opplæringsverksemd, føretak, partane i arbeidslivet og 
andre relevante organ i heile Europa,

c) leggje til rette for utvikling av nyskapande praksis 
innanfor yrkesretta utdanning og opplæring på lågare nivå 
og for overføring av slik praksis, medrekna overføring 
mellom deltakarstatane,

d) skape betre klarleik i og godkjenning av kvalifikasjonar 
og kompetanse, òg når det gjeld ikkje-formell og uformell 
læring,

e) oppmuntre til læring av moderne framandspråk,

f) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert.

Artikkel 26

Tiltak	innanfor	Leonardo	da	Vinci-programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte gjennom Leonardo da Vinci-
programmet:

a) mobilitet for einskildpersonar slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav a). Ved tilrettelegginga eller finansieringa 
av slik mobilitet skal det gjerast naudsynte førebuande 
tiltak, medrekna språkleg førebuing, og leggjast vekt 
på å sikre at det finst høveleg overvaking og støtte 
tilgjengeleg for personar som tek del i slik mobilitet. Slik 
mobilitet kan omfatte:
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i) tverrnasjonal utplassering i føretak eller opplærings-
institusjonar,

ii) utplassering og utveksling som tek sikte på vidaregåande 
yrkesfagleg utvikling for instruktørar, lærarar og rettleiarar 
og for dei som er ansvarlege for opplæringsinstitusjonar 
og planlegging av opplæringstiltak og karriererettleiing i 
føretak,

b) partnarskap slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b), 
med vekt på emne som er av felles interesse for dei 
organisasjonane som tek del,

c) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav c), særleg dei som tek sikte på å betre 
opplæringssystema ved å leggje vekt på overføring av 
nyskapande tiltak som omfattar språkleg, kulturell og 
rettsleg tilpassing til nasjonale tilhøve av nyskapande 
produkt og prosessar som er utvikla i ulike samanhengar,

d) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som tek sikte på å betre opplæringssystema 
ved å leggje vekt på å utvikle nyskapande tiltak og god 
praksis,

e) tematiske nett som er samansette av sakkunnige og 
organisasjonar, slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som arbeider med særlege spørsmål som er 
knytte til yrkesretta utdanning og opplæring,

f) andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for Leonardo 
da Vinci-programmet slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav h) («oppfølgingstiltak»).

2. Dei driftsmessige retningslinjene for slike tiltak skal 
fastsetjast i samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 27

Løyvingar	til	Leonardo	da	Vinci-programmet

Minst 60 % av løyvingane til Leonardo da Vinci-programmet 
skal setjast av til støtte for mobilitet og partnarskap slik det er 
nemnt i artikkel 26 nr. 1 bokstav a) og b).

KAPITTEL IV

Grundtvig-programmet

Artikkel 28

Tilgang	til	Grundtvig-programmet

Innanfor ramma av programmet for livslang læring er 
Grundtvig-programmet retta mot:

a) elevar som tek del i vaksenopplæring,

b) institusjonar eller organisasjonar som driv verksemd 
innanfor vaksenopplæring,

c) lærarar og anna personale ved desse institusjonane eller 
organisasjonane,

d) institusjonar som driv med grunn- eller tilleggsutdanning 
av personale innanfor vaksenopplæring,

e) samanslutningar og representantar for personar som 
driv verksemd innanfor vaksenopplæring, medrekna 
samanslutningar for elevar og lærarar,

f) organ som yter rettleiings-, rådgjevings- og 
informasjonstenester som på ein eller annan måte er 
knytte til livslang læring,

g) personar og organ som på ein eller annan måte har ansvar 
for system og politikk innanfor vaksenopplæring på 
lokalt, regionalt og nasjonalt plan,

h) forskingssenter og -organ som er opptekne av spørsmål i 
samband med livslang læring,

i) føretak,

j) ideelle, frivillige og ikkje-statlege organisasjonar,

k) institusjonar for høgare utdanning.

Artikkel 29

Måla	for	Grundtvig-programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal Grundtvig-programmet ha 
følgjande særskilde mål:

a) møte den utdanningsmessige utfordringa ved ein stadig 
eldre folkesetnad i Europa,

b) hjelpe vaksne slik at dei på ulike måtar kan få betre 
kunnskap og kompetanse.

2. Grundtvig-programmet skal ha følgjande praktiske mål:

a) betre kvaliteten på, tilgangen til og omfanget av mobilitet 
i heile Europa for personar som tek del i vaksenopplæring, 
slik at minst 7 000 personar kan ta del i slik mobilitet per 
år innan 2013,

b) betre kvaliteten på og auke omfanget av samarbeid 
mellom organisasjonar som driv verksemd innanfor 
vaksenopplæring i heile Europa,

c) støtte personar frå sosialt utsette og vanskelegstilte 
grupper, særleg eldre og personar som har avbrote 
utdanninga si utan å få grunnleggjande kvalifikasjonar, 
slik at desse kan få høve til alternativ utdanning og 
tilgang til vaksenopplæring,
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d) leggje til rette for utvikling av nyskapande praksis 
innanfor vaksenopplæring og for overføring av slik 
praksis, medrekna overføring mellom deltakarstatane,

e) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert,

f) betre dei pedagogiske metodane og leiinga av 
organisasjonar som driv vaksenopplæring.

Artikkel 30

Tiltak	innanfor	Grundtvig-programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte gjennom Grundtvig-
programmet:

a) mobilitet for einskildpersonar slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav a). Ved tilrettelegginga eller 
finansieringa av slik mobilitet skal det gjerast naudsynte 
førebuande tiltak og leggjast vekt på å sikre at det finst 
høveleg overvaking og støtte tilgjengeleg for personar 
som tek del i slik mobilitet. Slik mobilitet kan omfatte 
vitjingar, assistentopphald og utveksling av deltakarar 
innanfor formell og ikkje-formell utdanning, medrekna 
opplæring og yrkesfagleg utvikling av personale som driv 
vaksenopplæring, særleg i samverknad med partnarskap 
og prosjekt,

b) partnarskap slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b), 
såkalla «Grundtvig-partnarskap for læring», med vekt på 
emne som er av felles interesse for dei organisasjonane 
som tek del,

c) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som tek sikte på å betre systema for 
vaksenopplæring ved å leggje vekt på utvikling og 
overføring av nyskapande tiltak og god praksis,

d) tematiske nett, såkalla «Grundtvig-nett», som er 
samansette av sakkunnige og organisasjonar, slik det 
er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav e), og som særleg 
arbeider med å

i) utvikle vaksenopplæring innanfor det faget, 
fagområdet eller forvaltingsområdet som dei er 
knytte til,

ii) identifisere, betre og spreie relevant god praksis og 
nyskaping,

iii) gje støtte på innhaldssida til prosjekt og partnarskap 
som er skipa av andre, og leggje til rette for 
betre vekselverknad mellom slike prosjekt og 
partnarskap,

iv) fremje utviklinga av behovsanalyse og 
kvalitetstrygging innanfor vaksenopplæring,

e) andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for 
Grundtvig-programmet slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav h) («oppfølgingstiltak»).

2. Dei driftsmessige retningslinjene for slike tiltak skal 
fastsetjast i samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i 
artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 31

Løyvingar	til	Grundtvig-programmet

Minst 55 % av løyvingane til Grundtvig-programmet skal 
setjast av til støtte for mobilitet og partnarskap slik det er 
nemnt i artikkel 30 nr. 1 bokstav a) og b).

KAPITTEL V

Det tverrgåande programmet

Artikkel 32

Måla	for	det	tverrgåande	programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal det tverrgåande programmet 
ha følgjande særskilde mål:

a) fremje europeisk samarbeid på område som dekkjer to 
eller fleire sektorvise delprogram,

b) fremje kvalitet og klarleik innanfor utdannings- og 
opplæringssystema i medlemsstatane.

2. Det tverrgåande programmet skal ha følgjande praktiske 
mål:

a) støtte utvikling og samarbeid på europeisk plan når det 
gjeld politikken for livslang læring, særleg innanfor 
ramma av Lisboa-prosessen og arbeidsprogrammet for 
utdanning og opplæring 2010, og dessutan Bologna- og 
København-prosessane og etterfølgjande prosessar,

b) syte for at det finst tilstrekkeleg med data, statistikk 
og analysar som kan jamførast og som utviklinga av 
politikken for livslang læring kan byggje på, og å 
overvake framgangen innanfor livslang læring sett i høve 
til dei måla som er fastsette, og identifisere område som 
krev særleg merksemd,

c) fremje språklæring og støtte det språklege mangfaldet i 
medlemsstatane,

d) støtte utviklinga av innhald, tenester, pedagogikk og 
praksis for livslang læring som er nyskapande og IKT-
basert,

e) syte for at resultata frå programmet for livslang læring 
vert sannkjende, synlege og gjennomførde på ein høveleg 
måte og i ein større samanheng.
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Artikkel 33

Tiltak	innanfor	det	tverrgåande	programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte innanfor hovudverksemda 
samarbeid om politikk og nyskaping innanfor livslang læring 
som er nemnd i artikkel 3 nr. 2 bokstav a):

a) mobilitet for einskildpersonar slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. bokstav a), medrekna studievitjingar for sakkunnige 
og tenestemenn som er utpeikte av nasjonale, regionale 
og lokale styresmakter, for rektorar ved utdannings- 
og opplæringsinstitusjonar og leiarar for rådgjevings- 
og kompetansegodkjenningstenester, og for partane i 
arbeidslivet,

b) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som skal førebu og prøve ut framlegg til 
politikk som er utvikla på fellesskapsplan, og nyskaping 
innanfor livslang læring,

c) fleirsidige nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), for sakkunnige og/eller institusjonar som 
samarbeider om politikkspørsmål. Slike nett kan vere:

i) tematiske nett som arbeider med spørsmål som 
gjeld innhaldet i livslang læring eller i metodar 
og politikk for livslang læring. Desse netta kan 
observere, utveksle, identifisere og analysere 
god praksis og nyskapande tiltak, og kome med 
framlegg til betre og breiare bruk av dette i alle 
medlemsstatane,

ii) forum for strategiske spørsmål innanfor livslang 
læring,

d) observasjon og analyse av politikk og system på området 
livslang læring, slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav f), som kan omfatte:

i) studiar og samanliknande forsking,

ii) utvikling av indikatorar og statistiske granskingar, 
medrekna støtte til arbeid som er gjort på området 
livslang læring i samarbeid med Eurostat,

iii) støtte til drift av Eurydice-nettet og finansiering av 
den europeiske Eurydice-eininga som er skipa av 
Kommisjonen,

e) tiltak som tek sikte på å få betre klarleik i og godkjenning 
av kvalifikasjonar og kompetanse, òg frå ikkje-formell og 
uformell læring, opplysningar og rettleiing om mobilitet 
med sikte på læring, og samarbeid om kvalitetstrygging 
slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav f), som kan 
omfatte:

i) nett av organisasjonar som arbeider for å fremje 
mobilitet og godkjenning, t.d. Euroguidance 
og nasjonale informasjonssenter for akademisk 
godkjenning (NARIC),

ii) støtte til tverrnasjonale Internett-baserte tenester 
som t.d. Ploteus,

iii) verksemd innanfor Europass-initiativet i samsvar 
med vedtak nr. 2241/2004/EF,

f) andre initiativ som er nemnde i artikkel 5 nr. 1 
bokstav h) («oppfølgingstiltak»), medrekna ymsesidig 
læringsverksemd som tek sikte på å fremje måla for 
den hovudverksemda som er nemnd i artikkel 3 nr. 2 
bokstav a).

2. Følgjande tiltak, som er retta mot dei krava til undervisning 
og læring som finst på fleire enn eitt delprogramområde, kan få 
støtte innanfor hovudverksemda språklæring, slik det er nemnt 
i artikkel 3 nr. 2 bokstav b):

a) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som m.a. tek sikte på å

i) utvikle nye læremiddel for språklæring, medrekna 
Internett-baserte kurs, og verktøy for vurdering av 
språkkunnskapar,

ii) utvikle verktøy og kurs for opplæring av språklærarar, 
instruktørar og anna personale,

b) fleirsidige nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), på området språklæring og språkleg mangfald,

c) andre initiativ som er i samsvar med måla for 
programmet for livslang læring slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav h), medrekna verksemd som skal 
gjere språklæring meir attraktivt for elevane gjennom 
massemedia og/eller marknadsførings-, reklame- og 
opplysningskampanjar og gjennom konferansar, studiar 
og utarbeiding av statistiske indikatorar på området 
språklæring og språkleg mangfald.

3. Følgjande tiltak, som er utforma med sikte på å stette dei 
krava til undervisning og læring som finst på fleire enn eitt 
delprogramområde, kan få støtte innanfor hovudverksemda 
IKT, slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav c):

a) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som tek sikte på å utvikle og spreie nyskapande 
metodar, innhald, tenester og miljø,

b) fleirsidige nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som tek sikte på å dele og utveksle kunnskap, 
røynsler og god praksis,

c) andre tiltak som tek sikte på å få ein betre politikk og 
praksis på området livslang læring slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav f), som kan omfatte ordningar for 
vurdering, observasjon, referansemåling, kvalitetsbetring 
og analysar av utviklingstrekk med omsyn til teknologi 
og pedagogikk.
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4. Følgjande tiltak kan få støtte innanfor hovudverksemda 
spreiing, slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 bokstav d):

a) einsidige og nasjonale prosjekt slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav d),

b) fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav e), som m.a. tek sikte på å

i) støtte utnyttinga og gjennomføringa av nyskapande 
produkt og prosessar,

ii) stimulere samarbeidet mellom prosjekt som driv 
verksemd på same område,

iii) utvikle god praksis med omsyn til spreiingsmetodar.

c) Skiping av referansemateriale slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav f), som kan omfatte innsamling 
av relevante statistiske opplysningar og granskingar på 
området spreiing, utnytting av resultata og utveksling av 
god praksis.

KAPITTEL VI

Jean Monnet-programmet

Artikkel 34

Tilgang	til	Jean	Monnet-programmet

Innanfor ramma av programmet for livslang læring er Jean 
Monnet-programmet retta mot:

a) studentar og forskarar som arbeider med europeisk 
integrasjon innanfor alle former for høgare utdanning, 
både i og utanfor Fellesskapet,

b) institusjonar for høgare utdanning både i og utanfor 
Fellesskapet som er godkjende i heimstaten,

c) lærarar og anna personale ved desse institusjonane,

d) samanslutningar og representantar for personar som driv 
verksemd innanfor utdanning og opplæring, både i og 
utanfor Fellesskapet,

e) offentlege og private organ som har ansvar for å leggje til 
rette og drive utdanning og opplæring på lokalt, regionalt 
og nasjonalt plan,

f) forskingssenter og –organ som arbeider med spørsmål 
i samband med europeisk integrasjon i og utanfor 
Fellesskapet.

Artikkel 35

Måla	for	Jean	Monnet-programmet

1.	 I tillegg til dei måla for programmet for livslang læring 
som er fastsette i artikkel 1, skal Jean Monnet-programmet ha 
følgjande særskilde mål:

a) stimulere undervisning, forsking og refleksjon innanfor 
europeiske integrasjonsstudiar,

b) støtte eksisterande institusjonar og samanslutningar som 
arbeider med spørsmål som gjeld europeisk integrasjon 
og utdanning og opplæring i eit europeisk perspektiv.

2. Jean Monnet-programmet skal ha følgjande praktiske 
mål:

a) stimulere til undervisning, forsking og refleksjon på 
høgt nivå innanfor europeiske integrasjonsstudiar 
ved institusjonar for høgare utdanning i og utanfor 
Fellesskapet,

b) betre kunnskapen og medvitet blant akademikarar og 
blant europeiske borgarar generelt om spørsmål som 
gjeld europeisk integrasjon,

c) støtte dei viktigaste europeiske institusjonane som 
arbeider med spørsmål som gjeld europeisk integrasjon,

d) støtte eksisterande europeiske institusjonar og 
organisasjonar på høgt nivå som arbeider med utdanning 
og opplæring.

Artikkel 36

Tiltak	innanfor	Jean	Monnet-programmet

1.	 Følgjande tiltak kan få støtte innanfor den hovudverksemda 
som er nemnd i artikkel 3 nr. 3 bokstav a):

a) einsidige og nasjonale prosjekt slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav d), som kan omfatte:

i) undervisningsstillingar, framståande senter og 
undervisningsmodular innanfor Jean Monnet-
programmet,

ii) samanslutningar av professorar og andre lærarar 
innanfor høgare utdanning, og av forskarar som 
spesialiserer seg på europeisk integrasjon,

iii) støtte til unge forskarar som spesialiserer seg på 
studiar på området europeisk integrasjon,

iv) opplysnings- og forskingsverksemd som er knytt 
til Fellesskapet og tek sikte på å fremje ordskifte, 
refleksjon og kunnskap om den europeiske 
integrasjonsprosessen,
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b) fleirsidige prosjekt og nett slik det er nemnt i artikkel 5 
nr. 1 bokstav e), som kan omfatte støtte til skiping 
av fleirsidige forskingsgrupper på området europeisk 
integrasjon.

2. Driftstilskot slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav g), 
som støtte til visse drifts- og administrasjonsutgifter i dei 
følgjande institusjonane som driv verksemd av europeisk 
interesse, kan tildelast innanfor den hovudverksemda som er 
nemnd i artikkel 3 nr. 3 bokstav b):

a) College of Europe (avdelingane i Brugge og Natolin),

b) Det europeiske universitetsinstituttet, Firenze,

c) Det europeiske instituttet for offentleg administrasjon, 
Maastricht,

d) Akademiet for europarett, Trier,

e) Det europeiske kontoret for utvikling innanfor 
spesialpedagogikk, Middelfart,

f) Det internasjonale senteret for europeisk opplæring 
(CIFE), Nice.

3. Innanfor den hovudverksemda som er nemnd i artikkel 3 
nr. 3 bokstav c), kan det gjevast driftstilskot slik det er 
nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav g) som støtte til visse drifts- 
og administrasjonsutgifter hjå europeiske institusjonar og 
organisasjonar som driv verksemd på området utdanning og 
opplæring.

4. Tilskota kan gjevast kvart år eller fornyast innanfor ei 
rammeavtale om partnarskap med Kommisjonen.

Artikkel 37

Løyvingar	til	Jean	Monnet-programmet

Minst 16 % av løyvingane til Jean Monnet-programmet skal 
setjast av til støtte for den hovudverksemda som er nemnd i 
artikkel 3 nr. 3 bokstav a), minst 65 % skal setjast av til den 

hovudverksemda som er nemnd i artikkel 3 nr. 3 bokstav b), 
og minst 19 % skal setjast av til den hovudverksemda som er 
nemnd i artikkel 3 nr. 3 bokstav c).

AVDELING III

OVERGANGS- OG SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 38

Overgangsføresegn

1.	 Tiltak som vert sette i verk til og med 31. desember 2006 
på grunnlag av avgjerd 1999/382/EF, avgjerd nr. 253/2000/
EF, avgjerd nr. 2318/2003/EF, avgjerd nr. 791/2004/EF eller 
vedtak nr. 2241/2004/EF, skal forvaltast i samsvar med 
føresegnene i dei nemnde rettsaktene, bortsett frå at dei utvala 
som er nemnde i desse rettsaktene, skal bytast ut med det 
utvalet som er skipa ved artikkel 10 i denne avgjerda.

2. I samsvar med artikkel 18 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1605/2002 kan dei løyvingane som svarar til særlege 
driftsinntekter frå tilbakebetaling av summar som er 
utbetalte på urettkome vis i medhald av avgjerd 1999/382/
EF, avgjerd nr. 253/2000/EF, avgjerd nr. 2318/2003/EF, 
avgjerd nr. 791/2004/EF eller vedtak nr. 2241/2004/EF, gjerast 
tilgjengelege for programmet for livslang læring.

Artikkel 39

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Strasbourg, 15. november 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 President Formann

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI
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VEDLEGG

ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE FØRESEGNER

A. ADMINISTRATIVE FØRESEGNER

 Følgjande framgangsmåtar skal nyttast ved framlegging og utveljing av tiltak innanfor programmet for livslang 
læring:

1.	 Framgangsmåte med nasjonale kontor

1.1.  Framgangsmåte nr. 1

 Følgjande tiltak, som skal veljast ut av dei nasjonale kontora som det gjeld, skal forvaltast gjennom 
«framgangsmåte nr. 1 med nasjonalt kontor»:

a) mobilitet for einskildpersonar som tek del i livslang læring, slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstav a),

b) tosidige og fleirsidige partnarskap slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav b),

c) einsidige og nasjonale prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d), i tilfelle der prosjekta 
er finansierte i medhald av artikkel 33 nr. 4 bokstav a).

Søknader om finansiell støtte i medhald av desse tiltaka skal rettast til dei rette nasjonale kontora som er utpeikte 
av medlemsstatane i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav b). Dei nasjonale kontora skal stå for utveljinga 
og tildele finansiell støtte til dei søkjarane som er valde ut i samsvar med dei overordna retningslinjene 
som skal utarbeidast i medhald av artikkel 9 nr. 1 bokstav c). Dei nasjonale kontora skal tildele støtte 
til støttemottakarar i sine eigne medlemsstatar. Kvar partnar i to- eller fleirsidige partnarskap skal få 
finansiering direkte frå sitt eige nasjonale kontor.

1.2.  Framgangsmåte nr. 2

Følgjande tiltak, som skal veljast ut av Kommisjonen, men der dei nasjonale kontora skal ha ansvaret for 
framgangsmåtane for vurdering og tildeling av kontraktar, skal forvaltast gjennom «framgangsmåte nr. 2 
med nasjonalt kontor»:

— fleirsidige prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav c).

Søknader om finansiell støtte i medhald av dette tiltaket skal rettast til det nasjonale kontoret som er utpeikt av 
medlemsstaten til prosjektkoordinatoren i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav b). Det nasjonale kontoret 
i medlemsstaten til prosjektkoordinatoren skal vurdere søknadene og sende over til Kommisjonen ei liste 
med dei søknadene som er best eigna til å få støtte. På grunnlag av den framlagde lista skal Kommisjonen 
ta endeleg avgjerd, og deretter skal det nasjonale kontoret tildele høveleg finansiell støtte til dei søkjarane 
som er valde ut i samsvar med dei overordna retningslinjene som skal fastsetjast i medhald av artikkel 9 
nr. 1 bokstav c).

Før lista med utvalde støttemottakarar vert send over til Kommisjonen, skal det nasjonale kontoret i staten 
til prosjektkoordinatoren kontakte dei nasjonale kontora i statane til dei andre prosjektdeltakarane. Dei 
nasjonale kontora skal fordele tilskot til utvalde prosjektkoordinatorar i dei høvesvise medlemsstatane, som 
skal ha ansvaret for å fordele midlane til prosjektdeltakarane.

2. Framgangsmåte med Kommisjonen

 Følgjande tiltak, der framlegga til prosjekt vert sende over til Kommisjonen, som òg skal ha ansvaret for å 
velje ut prosjekt, skal forvaltast gjennom «framgangsmåten med Kommisjonen»:

a) einsidige og nasjonale prosjekt slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav d), bortsett frå prosjekt som 
er finansierte i medhald av artikkel 33 nr. 4 bokstav a),

b) fleirsidige prosjekt og nett slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav e),
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c) observasjon og analyse av politikk og system på området livslang læring, innføring av 
referansemateriale, medrekna rundspørjingar, statistikk, analysar og indikatorar, og tiltak for å 
få betre klarleik i og godkjenning av kvalifikasjonar og tidlegare utdanning, slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav f),

d) driftstilskot slik det er nemnt i artikkel 5 nr. 1 bokstav g),

e) andre initiativ som tek sikte på å fremje måla for programmet for livslang læring, slik det er nemnt i 
artikkel 5 nr. 1 bokstav h) («oppfølgingstiltak»).

 Søknader om finansiell støtte til desse tiltaka skal rettast til Kommisjonen, som skal stå for utveljinga og 
tildele finansiell støtte til dei søkjarane som vert valde ut i samsvar med dei overordna retningslinjene som 
skal utarbeidast i medhald av artikkel 9 nr. 1 bokstav c).

B. Finansielle	føresegner

 Kommisjonen skal syte for at dei finansielle og administrative krava til dei som mottek støtte innanfor ramma 
av programmet for livslang læring, står i høve til omfanget av den tildelte støtta. Kommisjonen skal særleg syte 
for at dei finansielle reglane for og krava til bruk og rapportering når det gjeld mobilitet for einskildpersonar og 
partnarskap, er tilstrekkeleg brukarvennlege og enkle til at dei ikkje hindrar tilgangen for vanskelegstilte personar 
og for institusjonar eller organisasjonar som arbeider med slike personar.

 Kommisjonen skal særleg melde frå til dei nasjonale kontora om kva kriterium dei skal nytte når det gjeld 
framgangsmåtane for utveljing og tildeling, og kva kontrakts-, betalings- og revisjonsordningar som skal følgjast 
for dei midlane som dei forvaltar. Desse kriteria skal ta omsyn til omfanget av tilskota, og dersom tilskota 
er mindre enn 25 000 euro, skal det finnast forenkla ordningar på alle dei nivåa som omfattar søkjarar eller 
støttemottakarar. Kriteria skal gjere det mogleg for dei nasjonale kontora å fastsetje og avgrense dei detaljerte 
opplysningane som krevst av søkjarane, og å utferde kontraktar etter støttetildelinga på eit enklare grunnlag som 
berre omfattar følgjande element:

— partane i kontrakten,

— tidsrommet som kontrakten varer, som skal vere lik tidsrommet då det kan gjevast støtte til å dekkje 
utgiftene,

— den høgste summen som kan tildelast,

— eit samandrag med opplysningar om kva tiltak det gjeld,

— krav til rapportering og revisjon.

 Slike kriterium skal òg gjere det mogleg for dei nasjonale kontora å fastsetje at samfinansiering frå 
støttemottakarane kan ha form av naturalytingar. Det skal kunne verifiserast at slike ytingar er gjevne, men dei 
treng ikkje vurderast finansielt.

1.	 Tiltak som vert forvalta gjennom framgangsmåten med nasjonalt kontor

1.1. Fellesskapsmidlar som er meinte som finansiell støtte til tiltak som skal forvaltast gjennom framgangsmåten 
med nasjonalt kontor i samsvar med del A nr. 1.1 i dette vedlegget, skal fordelast mellom medlemsstatane 
i samsvar med reglar som Kommisjonen skal fastsetje i samsvar med artikkel 10 nr. 2, som kan omfatte 
følgjande element:

a) ein minstesum som skal tildelast kvar medlemsstat, og som skal fastsetjast i samsvar med dei 
budsjettmidlane som finst tilgjengelege for det aktuelle tiltaket,

b) resten av summen skal tildelast medlemsstatane på grunnlag av:

i) det samla talet i kvar medlemsstat på

— elevar og lærarar innanfor skulesystemet når det gjeld tiltaka «partnarskap mellom 
skular» og «mobilitet» innanfor Comenius-programmet, slik det er fastsett i artikkel 18 
nr. 1 bokstav a) og b),

— studentar og/eller kandidatar i høgare utdanning når det gjeld tiltaka «mobilitet» for 
studentar og intensivprogram» innanfor Erasmus-programmet, slik det er fastsett i 
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i) og iv),
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— lærarar i institusjonar for høgare utdanning når det gjeld tiltaka «mobilitet for lærarar» 
og «mobilitet for anna personale» innanfor Erasmus-programmet, slik det er fastsett i 
artikkel 22 nr. 1 bokstav a) ii) og iii),

— den samla folkesetnaden og talet på personar i alderen 15-35 år sett i høve til samla 
folkesetnad når det gjeld tiltaka «mobilitet», «partnarskap» og «fleirsidige prosjekt» 
innanfor Leonardo da Vinci-programmet, slik det er fastsett i artikkel 26 nr. 1 bokstav 
a), b) og c),

— vaksne når det gjeld tiltaka «mobilitet» og «partnarskap» innanfor Grundtvig-
programmet, slik det er fastsett i artikkel 30 nr. 1 bokstav a) og b),

ii) ulikskapar mellom medlemsstatane når det gjeld levekostnader,

iii) avstanden mellom hovudstadene i kvar medlemsstat,

iv) omfanget av etterspurnad etter og/eller deltaking i det aktuelle tiltaket i kvar medlemsstat.

1.2.  Desse reglane bør i størst mogleg grad vere nøytrale i høve til dei ulike utdannings- og opplæringssystema 
i medlemsstatane.

1.3.  Fellesskapsmidlar som vert fordelte på denne måten, skal forvaltast av dei nasjonale kontora som er 
fastsette i artikkel 6 nr. 2 bokstav b).

1.4.  Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatane gjere dei tiltaka som er naudsynte for å oppmuntre 
til ei jamt fordelt deltaking på fellesskapsplan, nasjonalt plan og eventuelt regionalt plan, og mellom dei 
ulike studieområda der dette er aktuelt. Løyvingane til desse tiltaka skal ikkje overstige 5 % av dei årlege 
løyvingane til finansiering av kvart av dei aktuelle tiltaka.

2.	 Utveljing av støttemottakarar

 Dei institusjonane som er førde opp i artikkel 36 nr. 2 i denne avgjerda, er peikte ut som støttemottakarar 
i medhald av programmet for livslang læring, i samsvar med artikkel 168 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002.

 Dei nasjonale einingane til NARIC-nettet, Eurydice-nettet, Euroguidance-nettet, dei nasjonale støttetenestene 
for e-partnarskapa og dei nasjonale sentra innanfor Europass skal verke som organ for gjennomføring av 
programmet på nasjonalt plan, i samverknad med føresegnene i artikkel 54 nr. 2 bokstav c) i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 og artikkel 38 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

3.	 Kategoriar av støttemottakarar

 I samsvar med artikkel 114 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan det tildelast støtte til 
juridiske eller fysiske personar. Når det gjeld fysiske personar, kan støtta tildelast i form av stipend.

4.	 Faste støttesummar, utgifter per eining og prisar

 Faste støttesummar og/eller utgifter per eining, slik det er fastsett i artikkel 181 nr. 1 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 2342/2002, kan nyttast når det gjeld dei tiltaka som er nemnde i artikkel 5.

 Faste støttesummar kan nyttast med opptil 25 000 euro per tilskot. Desse summane kan kombinerast slik 
at dei kjem opp i høgst 100 000 euro og/eller vert nytta saman med utgifter per eining.

 Kommisjonen kan dele ut prisar som er knytte til verksemd innanfor ramma av programmet for livslang 
læring.

5.	 Tildeling av kontraktar

 Dersom gjennomføringa av tiltak som får støtte gjennom programmet for livslang læring, krev at 
støttemottakaren må nytte ein framgangsmåte for tildeling av kontraktar, skal dei framgangsmåtane 
for tildeling av mindre kontraktssummar som er fastsette i artikkel 129 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002, nyttast.
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6.	 Partnarskapsavtaler

 Dersom tiltak innanfor programmet for livslang læring får støtte gjennom rammeavtaler om partnarskap 
i medhald av artikkel 163 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan slike partnarskap veljast ut og 
finansierast i eit tidsrom på fire år etter ein forenkla framgangsmåte for fornying.

7.	 Offentlege institusjonar eller organisasjonar som tilbyr læring

 Alle skular og institusjonar for høgare utdanning som er valde ut av medlemsstatane, og alle institusjonar 
eller organisasjonar som tilbyr læring og har fått minst 50 % av dei årlege driftsinntektene sine frå 
offentlege kjelder i dei siste to åra eller er underlagde kontroll av offentlege organ eller representantane 
deira, skal av Kommisjonen reknast for å ha den finansielle, faglege og administrative kapasiteten og den 
økonomiske stabiliteten som er naudsynt for å gjennomføre prosjekt innanfor programmet for livslang 
læring, utan at dei treng leggje fram meir dokumentasjon for å prove dette. Slike institusjonar eller 
organisasjonar kan få unntak frå revisjonskrava i medhald av artikkel 173 nr. 4 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002.

8.	 Organ som arbeider for eit mål av allmenn europeisk interesse

 Dersom det gjennom programmet for livslang læring vert tildelt driftstilskot til organ som arbeider for 
eit mål av allmenn europeisk interesse slik det er definert i artikkel 162 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002, skal prinsippet om gradvis nedtrapping i samsvar med artikkel 113 nr. 2 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002, ikkje nyttast ved fornying.

9.	 Yrkeskompetanse og faglege kvalifikasjonar hjå søkjarane

 I samsvar med artikkel 176 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan Kommisjonen avgjere at 
visse kategoriar av støttemottakarar har den yrkeskompetansen og dei faglege kvalifikasjonane som krevst 
for å fullføre det framlagde tiltaket eller arbeidsprogrammet.

10.	 Deltaking for partnarar frå tredjestatar

 Partnarar frå tredjestatar kan ta del i fleirsidige prosjekt, nett eller partnarskap i medhald av vilkåra i 
artikkel 14 nr. 2 dersom Kommisjonen eller det nasjonale kontoret som det gjeld, ønskjer dette. Når det skal 
takast avgjerd om slike partnarar skal få støtte, skal det leggjast vekt på graden av tilleggsverdi på europeisk 
plan som kan ventast tilført frå deltakinga deira i det aktuelle prosjektet, nettet eller partnarskapet.

11.		 Minstetildelingar

 Med atterhald for artikkel 14 i denne avgjerda skal dei sektorvise delprogramma tildelast følgjande 
minstesummar, sett i høve til den finansielle ramma som er fastsett i den nemnde artikkelen:

 Comenius 13 %

 Erasmus 40 %

 Leonardo da Vinci 25 %

 Grundtvig 4 %

12.		 Nasjonale kontor

 Det skal gjevast finansiell støtte frå Fellesskapet for å støtte verksemda til dei nasjonale kontora som vert 
skipa eller peikte ut av medlemsstatane i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav b).

 I samsvar med artikkel 38 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan oppgåvene til det nasjonale 
kontoret i tredjestatar som tek del i programmet for livslang læring i medhald av artikkel 7 nr. 1 i denne 
avgjerda, utførast av offentlege organ eller av privatrettslege organ som driv offentleg tenesteyting og er 
underlagde lovene i den staten som det gjeld.
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 I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve vil krava til sertifisering og rapportering verte avgrensa til 
eit høveleg minstenivå.

13.		 Teknisk hjelp

 Den finansielle ramma for programmet for livslang læring kan òg omfatte utgifter som er knytte til førebuing, 
overvaking, kontroll, revisjon og vurdering som er direkte naudsynt for gjennomføringa av programmet 
og for at måla for programmet skal nåast. Desse kan omfatte studiar, møte, opplysningsverksemd, 
publikasjonar, utgifter til datanett for utveksling av opplysningar og eventuelle andre utgifter til teknisk og 
administrativ hjelp som Kommisjonen kan ha i samband med gjennomføringa av programmet.

14.		 Føresegner for motkjemping av svik

 Avgjerder som Kommisjonen har teke i medhald av artikkel 9, kontraktar og avtaler som følgjer av desse 
og avtaler med tredjestatar som tek del i programmet, skal særleg innehalde føresegner om overvaking og 
finansiell kontroll som skal gjennomførast av Kommisjonen (eller ein representant som har fått fullmakt av 
Kommisjonen), medrekna Det europeiske kontoret for motkjemping av svik (OLAF), og om revisjon som 
Revisjonsretten skal utføre, om naudsynt på staden. Slike kontrollar kan utførast saman med dei nasjonale 
kontora, om naudsynt òg saman med støttemottakarane.

 Mottakaren av driftstilskot skal i fem år rekna frå den siste utbetalinga stille til rådvelde for Kommisjonen 
alle underlagsdokument, medrekna den reviderte finansrekneskapen, som gjeld utgifter som har kome på 
gjennom det året då tilskotet vart gjeve. Støttemottakaren skal syte for at underlagsdokument som eventuelt 
er å finne hjå partnarar eller medlemmer, vert stilte til rådvelde for Kommisjonen.

 Kommisjonen kan ved hjelp av sitt eige personale eller eit anna kvalifisert eksternt organ som han sjølv 
peikar ut, utføre revisjon av den måten tilskota er vortne nytta på. Slik revisjon kan utførast i heile det 
tidsrommet som avtala gjeld for, og i eit tidsrom på fem år etter dagen då den siste tilskotsdelen vart 
utbetalt. Resultata av revisjonen kan føre til at Kommisjonen tek avgjerd om å krevje tilbakebetaling.

 Personalet til Kommisjonen og eksternt personale som har fått fullmakt frå Kommisjonen, skal i den 
grad det er naudsynt for å gjennomføre revisjon, få eigna tilgang til lokala til støttemottakaren og til alle 
opplysningar, medrekna opplysningar i elektronisk form.

 Revisjonsretten og OLAF skal ha same rettar som Kommisjonen, særleg når det gjeld retten til tilgang.

 Kommisjonen kan dessutan utføre kontrollar og inspeksjonar på staden innanfor ramma av programmet 
for livslang læring, i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om 
kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å beskytte De europeiske fellesskaps 
økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter(1).

 Når det gjeld fellesskapstiltak som vert finansierte i medhald av denne avgjerda, tyder «avvik» slik det er 
nemnt i artikkel 1 nr. 2 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse av 
De europeiske fellesskaps økonomiske interesser(2) alle brot på ei føresegn i fellesskapsretten eller alle brot 
på ei avtaleplikt som følgjer av ei handling eller forsømming frå ein marknadsdeltakar si side, som skadar 
eller kan skade det allmenne budsjettet til Dei europeiske fellesskapa eller andre budsjett som Fellesskapa 
forvaltar, som følgje av ei utilbørleg utgift.

__________________________

(1) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(2) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 13 nr. 2, artikkel 129 og 
artikkel 137 nr. 2 bokstav a),

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Under møtet sitt i Lisboa 23.-24. mars 2000 tok 
Det europeiske rådet med fremjing av sysselsetjing 
og sosial integrasjon som ein integrert del av den 
overordna strategien til Unionen med sikte på å nå det 
strategiske målet for det neste tiåret om å verte den mest 
konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte 
økonomien i verda, og verte i stand til å skape berekraftig 
økonomisk vekst med fleire og betre arbeidsplassar 
og større sosial utjamning. Det vart fastsett ambisiøse 
mål med sikte på at Unionen igjen skal stette krava til 
full sysselsetjing, betre kvaliteten og produktiviteten 
i arbeidslivet og fremje sosial utjamning og ein 
inkluderande arbeidsmarknad. Vidare vart strategien enno 
ein gong eit sentralt emne på møtet til Det europeiske 
rådet i Brussel 22.-23. mars 2005.

2) I tråd med den uttrykkjelege planen til Kommisjonen om 
å konsolidere og rasjonalisere finansieringsordningane 
til Fellesskapet, bør det ved denne avgjerda skipast  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 15.11.2006, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 3.

(1) TEU C 255 av 14.10.2005, s. 67.
(2) TEU C 164 av 5.7.2005, s. 48.
(3) Fråsegn	 frå	Europaparlamentet	 av	 6. september 2005 (TEU C 193 E av 

17.8.2006, s. 99), felles haldning frå Rådet av 18. juli 2006 (TEU C 238 E 
av 3.10.2006, s. 31) og haldning frå Europaparlamentet av 27. september 
2006 (enno ikkje offentleggjord i TEU).

eit felles og einskapleg program der det vert fastsett 
ei vidareføring og utvikling av den verksemda som er 
sett i verk på grunnlag av rådsbeslutning 2000/750/EF 
av 27. november 2000 om fastsettelse av Fellesskapets 
handlingsprogram til bekjempelse av forskjellsbehandling 
(2001-2006)(4), rådsvedtak 2001/51/EF av 20. desember 
2000 om iverksetting av et fellesskapshandlingsprogram 
med hensyn til Fellesskapets strategi for likestilling 
mellom kvinner og menn (2001-2005)(5) og 
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 50/2002/EF 
av 7. desember 2001 om iverksetting av Fellesskapets 
handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom 
medlemsstatene om bekjempelse av sosial utstøting(6), 
europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1145/2002/EF 
av 10. juni 2002 om fellesskapstiltak for å stimulere 
sysselsetjinga(7) og europaparlaments- og rådsbeslutning 
nr. 848/2004/EF av 29. april 2004 om iverksetting av et 
fellesskapshandlingsprogram med henblikk på å fremme 
organisasjoner som er aktive på europeisk plan på 
området likestilling mellom menn og kvinner(8), i tillegg 
til den verksemda som er gjennomførd på fellesskapsplan 
når det gjeld arbeidsvilkår.

3) Under det ekstraordinære møtet til Det europeiske rådet 
i Luxembourg 20.-21. november 1997 om sysselsetjing 
vart den europeiske sysselsetjingsstrategien lagt fram 
med sikte på å samordne sysselsetjingspolitikken til 
medlemsstatane på grunnlag av felles vedtekne 
retningslinjer og tilrådingar. Den europeiske 
sysselsetjingsstrategien er no det viktigaste dokumentet 
på europeisk plan for gjennomføring av sysselsetjings- og 
arbeidsmarknadsmåla til Lisboa-strategien.

4) Det europeiske rådet i Lisboa konkluderte med at talet 
på personar som lever under fattigdomsgrensa og er 
sosialt utstøytte i EU, er uakseptabelt, og fann det difor 
naudsynt å gjere tiltak for å utrydde fattigdom ved å 
fastsetje høvelege mål. Desse måla vart vedtekne av Det  
europeiske rådet i Nice 7.-9. desember 2000. Det var  
 

(4) TEF L 303 av 2.12.2000, s. 23.
(5) TEF L 17 av 19.1.2001, s. 22. Vedtaket endra ved vedtak nr. 1554/2005/EF 

(TEU L 255 av 30.9.2005, s. 9).
(6) TEF L 10 av 12.1.2002, s. 1. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr. 786/2004/

EF (TEU L 138 av 30.4.2004, s. 7).
(7) TEF L 170 av 29.6.2002, s. 1. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 786/2004/EF.
(8) TEU L 157 av 30.4.2004, s. 18. Avgjerda endra ved vedtak nr. 1554/2005/

EF.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSAVGJERD	nr.	1672/2006/EF

av	24.	oktober	2006

om	skiping	av	eit	fellesskapsprogram	for	sysselsetjing	og	sosial	solidaritet	–	Progress(*)
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òg semje om at politikken for motkjemping av sosial 
utstøyting bør byggje på den opne samordningsmetoden i 
eit samarbeid som kombinerer nasjonale handlingsplanar 
og eit initiativ frå Kommisjonen.

5) Demografiske endringar er på lang sikt ei stor utfordring 
for trygdeordningane si evne til å syte for tilstrekkelege 
pensjonar, helse- og pleietenester av høg kvalitet som 
er tilgjengelege for alle og kan finansierast på lang 
sikt. Det er viktig å fremje politikk som kan føre 
til både tilstrekkeleg sosialomsorg og berekraftige 
trygdeordningar. Det europeiske rådet i Lisboa vedtok at 
samarbeidet på dette området skal byggjast på den opne 
samordningsmetoden.

6) I denne samahengen bør det leggjast vekt på den 
særskilde situasjonen til innvandrarar og på kor viktig 
det er å gjere tiltak for å gjere svart arbeid om til lovleg 
sysselsetjing.

7) Å sikre minstestandardar og ei vedvarande betring 
av arbeidsvilkåra i EU er ein sentral del av europeisk 
sosialpolitikk og eit viktig overordna mål i Den europeiske 
unionen. Fellesskapet spelar ei viktig rolle med omsyn til å 
støtte og utfylle verksemda til medlemsstatane på områda 
helse og tryggleik for arbeidstakarar, arbeidsvilkår, 
medrekna kravet om å kunne kombinere arbeid og 
familieliv, vern av arbeidstakarar når arbeidskontrakten 
deira vert avslutta, informasjon, samråd med og deltaking 
av arbeidstakarar og representasjon og kollektivt vern av 
interessane til arbeidstakarar og arbeidsgjevarar.

8) Lik handsaming er eit grunnleggjande prinsipp i Den 
europeiske unionen. I artikkel 13 i traktaten er det 
fastsett tiltak for å motkjempe skilnadshandsaming på 
grunnlag av kjønn, rase eller etnisk opphav, religion eller 
tru, funksjonshemming, alder eller seksuell legning. Lik 
handsaming er òg forankra i artikkel 21 i Pakta til Den 
europeiske unionen om grunnleggjande rettar. Det bør 
takast omsyn til dei særskilte kjenneteikna ved ulike 
typar skilnadshandsaming, og det bør parallelt utarbeidast 
høvelege tiltak for å førebyggje og motkjempe éin eller 
fleire former for skilnadshandsaming. Ved vurdering 
av kor tilgjengeleg programmet er og kva resultat det 
fører til bør det difor takast omsyn til dei særskilte 
krava til funksjonshemma med omsyn til å sikre dei 
full og lik tilgang til den verksemda som vert finansiert 
gjennom dette programmet, og resultata og vurderinga 
av denne verksemda, medrekna kompensasjon for dei 
tilleggsutgiftene dei har på grunn av funksjonshemminga 
si. Røynsler som er samla etter mange år med 
motkjemping av visse former for skilnadshandsaming, 
medrekna skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn, 
kan verte nyttige ved motkjemping av andre typar 
skilnadshandsaming.

9) På grunnlag av artikkel 13 i traktaten har Rådet vedteke 
følgjande direktiv: direktiv 2000/43/EF av 29. juni 2000 
om gjennomføring av prinsippet om likebehandling  

uansett rase eller etnisk opprinnelse(1), som forbyr 
skilnadshandsaming på grunn av rase eller etnisk opphav 
m.a. innanfor sysselsetjing, yrkesopplæring, utdanning, 
varer og tenester og sosialomsorg, direktiv 2000/78/EF av 
27. november 2000 om fastsettelse av en generell ramme 
for likebehandling ved ansettelse og i arbeidsforhold(2), 
som forbyr skilnadshandsaming på grunn av religion 
eller tru, funksjonshemming, alder og seksuell legning, 
og direktiv 2004/113/EF av 13. desember 2004 om 
gjennomføring av prinsippet om lik handsaming av 
kvinner og menn når det gjeld tilgang til og levering av 
varer og tenester(3).

10) I medhald av artikkel 2 og 3 i traktaten er lik handsaming 
av menn og kvinner eit grunnleggjande prinsipp i 
fellesskapsretten. Dei direktiva og andre rettsakter som 
er vedtekne på grunnlag av dette prinsippet, spelar 
ei viktig rolle med omsyn til betring av situasjonen 
til kvinnene innanfor EU. Røynslene frå tiltak på 
fellesskapsplan har vist at det å fremje likestilling 
mellom kjønna i fellesskapspolitikken og motkjempe 
skilnadshandsaming i praksis krev ein kombinasjon 
av verkemiddel, medrekna lovgjeving, støtteordningar 
og integrering av likestillingsaspektet, som er utforma 
for å utfylle kvarandre. I samsvar med prinsippet om 
likestilling mellom menn og kvinner bør integrering 
av likestillingsaspektet fremjast i alle delar av og all 
verksemd innanfor programmet.

11) Mange ikkje-statlege organisasjonar (NGO-ar) som driv 
verksemd på ulike plan, kan medverke vesentleg på 
europeisk plan gjennom viktige nett som medverkar til 
endringar i dei politiske retningslinjene med omsyn til dei 
allmenne måla for programmet.

12) Ettersom måla for denne avgjerda ikkje kan nåast i 
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, m.a. fordi det 
trengst utveksling av informasjon på europeisk plan 
og spreiing av god praksis i heile Fellesskapet, og 
difor, på grunn av den fleirnasjonale dimensjonen ved 
innsatsen og tiltaka i programmet, betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet, slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 
denne avgjerda lenger enn det som er naudsynt for å nå 
desse måla.

13) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(4).

14) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning  
 

(1) TEF L 180 av 19.7.2000, s. 22.
(2) TEF L 303 av 2.12.2000, s. 16.
(3) TEU L 373 av 21.12.2004, s. 37.
(4) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
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1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

15) Ettersom programmet er delt inn i fem delar, kan 
medlemsstatane fastsetje at dei nasjonale representantane 
skal bytast ut alt etter kva emne som vert handsama av 
det utvalet som skal hjelpe Kommisjonen —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping	av	programmet	og	tidsrommet	det	skal	gjelde	for

1.	 I denne avgjerda er det fastsett eit fellesskapsprogram for 
sysselsetjing og sosial solidaritet — Progress (heretter kalla 
«programmet») som skal yte finansiell støtte til gjennomføring 
av dei måla som  Den europeiske unionen har sett seg på 
områda sysselsetjing og sosiale spørsmål, og som er fastsette 
i kommisjonsmeldinga om den sosiale dagsordenen, og såleis 
medverke til å nå dei måla som er fastsette i Lisboa-strategien 
på desse områda.

2. Programmet skal gjelde i tidsrommet 1. januar 2007-
31. desember 2013.

Artikkel 2

Allmenne	mål

1. Programmet har følgjande allmenne mål:

a) å betre kunnskapen og forståinga av situasjonen i 
medlemsstatane og i andre statar som tek del, gjennom 
analyse, vurdering og nøye overvaking av politikken,

b) å støtte utviklinga av statistiske verktøy og metodar 
og felles indikatorar, om mogleg fordelt på kjønn og 
aldersgruppe, på dei områda som programmet omfattar,

c) å støtte og overvake gjennomføringa av fellesskapsretten 
når han vert nytta, og dei politiske måla til Fellesskapet i 
medlemsstatane, og vurdere effektiviteten og verknaden 
av dei,

d) å fremje skipinga av nett, ymsesidig læring, identifisering 
og spreiing av god praksis og nyskapande metodar på 
europeisk plan,

e) å auke medvitet hjå aktørar og ålmenta om politikken og 
måla til Fellesskapet under kvar av dei fem delane,

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd 2006/512/EF 
(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).

f) å stimulere kapasiteten til viktige nett på europeisk plan 
for å fremje, støtte og vidareutvikle politikken og måla til 
Fellesskapet der det er relevant.

2. Integrering av likestillingsaspektet skal fremjast i alle 
delar av og i all verksemd innanfor programmet.

3. Dei resultata som vert oppnådde i dei ulike delane av og 
i all verksemd innanfor programmet, skal eventuelt spreiast til 
dei som det gjeld og til ålmenta. Kommisjonen skal eventuelt 
utveksle synspunkt med dei viktigaste aktørane.

Artikkel 3

Strukturen	til	programmet

Programmet skal delast inn i følgjande fem delar:

1. sysselsetjing,

2. sosialomsorg og sosial integrasjon,

3. arbeidsvilkår,

4.  lik handsaming og mangfald,

5. likestilling mellom kvinner og menn. 

Artikkel 4

Del	1:	Sysselsetjing

Del 1 skal støtte gjennomføringa av den europeiske 
sysselsetjingsstrategien ved å

a) betre forståinga av sysselsetjingssituasjonen 
og -perspektiva, særleg gjennom analysar og 
undersøkingar og gjennom utarbeiding av statistikkar 
og felles indikatorar innanfor ramma av den europeiske 
sysselsetjingsstrategien,

b) overvake og vurdere gjennomføringa av dei europeiske 
retningslinjene og tilrådingane for sysselsetjing 
og verknaden av dei, særleg gjennom den felles 
sysselsetjingsrapporten, og analysere samspelet mellom 
den europeiske sysselsetjingsstrategien og allmenn 
økonomisk og sosial politikk og andre politikkområde,

c) organisere utveksling av politikk, god praksis og 
nyskapande metodar, og fremje ymsesidig læring i 
samband med den europeiske sysselsetjingsstrategien,

d) auke medvitet, spreie opplysningar og fremje ordskifte 
om utfordringar og politikk på sysselsetjingsområdet, og 
gjennomføring av nasjonale reformprogram, medrekna 
hjå partane i arbeidslivet, regionale og lokale aktørar og 
andre aktørar som det gjeld.
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Artikkel 5

Del	2:	Sosialomsorg	og	sosial	integrasjon

Del 2 skal støtte gjennomføringa av den opne framgangsmåten 
for samordning på området sosialomsorg og sosial integrasjon 
ved å

a) auke kunnskapen om spørsmål rundt sosial utstøyting og 
fattigdom og politikk på områda sosialomsorg og sosial 
integrasjon, særleg gjennom analysar og undersøkingar 
og gjennom utarbeiding av statistikk og felles indikatorar 
innanfor ramma av den opne framgangsmåten for 
samordning på området sosialomsorg og sosial 
integrasjon,

b) overvake og vurdere gjennomføringa av den opne 
framgangsmåten for samordning på området sosialomsorg 
og sosial integrasjon og verknaden av han på nasjonalt 
plan og fellesskapsplan, i tillegg til å analysere samspelet 
mellom den opne framgangsmåten for samordning og 
andre politikkområde,

c) organisere utveksling av politikk, god praksis og 
nyskapande metodar, og fremje ymsesidig læring i 
samband med den europeiske strategien for sosialomsorg 
og sosial integrasjon,

d) auke medvitet, spreie opplysningar og fremje ordskiftet 
om dei viktigaste utfordringane og politiske spørsmåla 
som kjem opp i samband med Fellesskapet sin 
framgangsmåte for samordning på området sosialomsorg 
og sosial integrasjon, medrekna hjå partane i arbeidslivet, 
regionale og lokale aktørar, ikkje-statlege organisasjonar 
og andre aktørar som det gjeld,

e) utvikle kapasiteten til viktige nett på europeisk plan for å 
fremje og vidareutvikle dei politiske måla og strategiane 
til Fellesskapet på området likestilling mellom kvinner og 
menn.

Artikkel 6

Del	3:	Arbeidsvilkår

Del 3 skal støtte betringa av arbeidsmiljøet og arbeidsvilkåra, 
medrekna helse og tryggleik på arbeidsplassen og høvet til å 
kombinere arbeid og familieliv, ved å

a) auke kunnskapen om arbeidsvilkår, særleg gjennom 
analysar og undersøkingar og eventuelt gjennom 
utarbeiding av statistikk og felles indikatorar, i tillegg til 
å vurdere effektiviteten til og verknadene av eksisterande 
regelverk, politikk og praksis,

b) støtte gjennomføringa av arbeidsretten til Fellesskapet 
gjennom effektiv overvaking, gjennomføre seminar for 
dei som arbeider på området, utarbeide rettleiingar for 
og nett mellom spesialiserte organ, medrekna partane i 
arbeidslivet,

c) setje i verk førebyggjande tiltak og fremje ein kultur 
for førebygging på området helse og tryggleik på 
arbeidsplassen,

d) auke medvitet, spreie opplysningar og fremje ordskiftet 
om dei viktigaste utfordringane og politiske spørsmåla 
i samband med arbeidsvilkår, medrekna hjå partane i 
arbeidslivet og andre aktørar som det gjeld.

Artikkel 7

Del	4:		Lik	handsaming	og	mangfald

Del 4 skal støtte ei effektiv gjennomføring av prinsippet 
om lik handsaming og fremje integreringa av dette i all 
fellesskapspolitikk ved å

a) auke kunnskapen om skilnadshandsaming, særleg 
gjennom analysar og undersøkingar og eventuelt gjennom 
utarbeiding av statistikk og felles indikatorar, i tillegg til 
å vurdere effektiviteten til og verknadene av eksisterande 
regelverk, politikk og praksis,

b) støtte gjennomføringa av fellesskapsregelverket for lik 
handsaming gjennom effektiv overvaking, gjennomføring 
av seminar for dei som arbeider på området, og 
utarbeiding av rettleiingar og nett mellom spesialiserte 
organ som arbeider med lik handsaming,

c) auke medvitet, spreie opplysningar og fremje ordskiftet 
om dei viktigaste utfordringane og politiske spørsmåla 
i samband med skilnadshandsaming og integrering av 
lik handsaming i all fellesskapspolitikk, medrekna hjå 
partane i arbeidslivet, ikkje-statlege organisasjonar og 
andre aktørar som det gjeld.

d) utvikle kapasiteten til viktige nett på europeisk plan 
for å fremje og vidareutvikle dei politiske måla og 
strategiane til Fellesskapet når det gjeld motkjemping av 
skilnadshandsaming.

Artikkel 8

Del	5:	Likestilling	mellom	kvinner	og	menn

Del 5 skal støtte ei effektiv gjennomføring av prinsippet om 
likestilling mellom kvinner og menn og fremje integrering av 
likestillingsaspektet i all fellesskapspolitikk ved å

a) auke kunnskapen når det gjeld spørsmål om 
likestilling mellom kvinner og menn og integrering 
av likestillingsaspektet, særleg gjennom analysar og 
undersøkingar og gjennom utarbeiding av statistikk og 
eventuelt indikatorar, i tillegg til å vurdere effektiviteten 
til og verknadene av eksisterande regelverk, politikk og 
praksis,

b) støtte gjennomføringa av fellesskapsregelverket for 
likestilling mellom kvinner og menn gjennom effektiv 
overvaking, gjennomføring av seminar for dei som 
arbeider på området, og skiping av nett mellom organ 
som er spesialiserte innanfor likestilling,

c) auke medvitet, spreie opplysningar og fremje ordskiftet 
om dei viktigaste utfordringane og politiske spørsmåla 
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i samband med likestilling mellom kvinner og menn og 
integrering av likestillingsaspektet, medrekna hjå partane 
i arbeidslivet, ikkje-statlege organisasjonar og andre 
aktørar som det gjeld.

d) utvikle kapasiteten til viktige nett på europeisk plan for å 
fremje og vidareutvikle dei politiske måla og strategiane 
til Fellesskapet når det gjeld likestilling mellom kvinner 
og menn.

Artikkel 9

Typar	tiltak

1. Programmet skal finansiere følgjande typar tiltak, som 
eventuelt kan gjennomførast innanfor ei tverrnasjonal ramme:

a) Analysar:

i) innsamling, utvikling og spreiing av data og 
statistikk,

ii) utvikling og spreiing av felles metodar og eventuelt 
indikatorar eller referansemål,

iii) gjennomføring av undersøkingar, analysar og 
rundspørjingar og spreiing av resultata frå dei,

iv) gjennomføring av vurderingar og 
konsekvensanalysar og spreiing av resultata frå 
desse,

v) utarbeiding og offentleggjering av rettleiingar, 
rapportar og undervisningsmateriell gjennom 
Internett eller andre medium.

b) Ymsesidig læring, haldningsskapande arbeid og 
formidlingsverksemd:

i) fastlegging og utveksling av god praksis, 
nyskapande metodar og røynsler og tilrettelegging 
av fagfellevurderingar og ymsesidig læring ved 
hjelp av møte/arbeidsgrupper/seminar på europeisk, 
tverrnasjonalt eller nasjonalt plan, samstundes som 
det om mogleg vert teke omsyn til særskilde 
nasjonale tilhøve,

ii) tilrettelegging av formannskapskonferansar/
seminar,

iii) tilrettelegging av konferansar/seminar til støtte for 
utvikling og gjennomføring av fellesskapsretten og 
dei politiske måla til Fellesskapet,

iv) tilrettelegging av mediekampanjar og –tilskipingar,

v) samling og offentleggjering av materiell med 
sikte på å spreiie informasjon om og resultat av 
programmet.

c) Støtte til hovudaktørar:

i) støtte til driftsutgiftene til dei viktigaste netta på 
europeisk plan som driv verksemd som er knytt til 
gjennomføring av måla for programmet,

ii) skiping av arbeidsgrupper med nasjonale 
tenestemenn for å overvake gjennomføringa av 
fellesskapsretten,

iii) finansiering av spesialiserte seminar som er 
retta mot dei som arbeider på området, viktige 
tenestemenn og andre relevante aktørar,

iv) skiping av nettverk mellom spesialiserte organ på 
europeisk plan,

v) finansiering av nett mellom sakkunnige,

vi) finansiering av senter for observasjon på europeisk 
plan,

vii) utveksling av personell mellom nasjonale 
forvaltingar,

viii) samarbeid med nasjonale institusjonar.

2. Den verksemda som er fastsett i nr. 1 bokstav b), skal 
ha ein sterk europeisk dimensjon, ha eit høveleg omfang for 
å sikre ein reell europeisk tilleggsverdi og gjennomførast av 
nasjonale, regionale eller lokale styresmakter, spesialiserte 
organ som er skipa i medhald av fellesskapsretten eller aktørar 
som vert rekna som hovudaktørar på området sitt.

3. Tiltak for førebuing og gjennomføring av europeiske år 
skal ikkje finansierast gjennom programmet.

Artikkel 10

Tilgang	til	programmet

1. Programmet skal vere ope for deltaking for alle offentlege 
og/eller private organ, aktørar og institusjonar, særleg:

a) medlemsstatar,

b) offentlege arbeidsformidlingar og kontora deira,

c) lokale og regionale styresmakter,

d) spesialiserte organ som er skipa i medhald av 
fellesskapsretten,

e) partane i arbeidslivet,

f) ikkje-statlege organisasjonar, særleg dei som er 
organiserte på europeisk plan,

g) institusjonar for høgare utdanning og forskingsinstitutt,

h) sakkunnige innanfor vurdering,
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i) nasjonale statistikkontor,

j) media.

2. Kommisjonen kan òg ta direkte del i programmet når det 
gjeld den verksemda som er fastsett i artikkel 9 nr. 1 bokstav 
a) og b).

Artikkel 11

Framgangsmåte	for	søknad	om	støtte

1. Verksemd av den typen som er nemnd i artikkel 9, kan 
finansierast ved

a) ei avtale om tenesteyting etter ei tilbodsinnbyding der 
framgangsmåtane til Eurostat skal nyttast i samarbeidet 
med nasjonale statistikkontor,

b) delvis støtte etter ei innbyding til framlegg der 
samfinansieringa frå Fellesskapet som ein hovudregel 
ikkje skal overstige 80 % av dei samla utgiftene til 
mottakaren. All finansiell støtte som overstig denne 
grensa, kan berre tildelast i særskilde høve og etter nøye 
gransking.

2. Verksemd av den typen som er nemnd i artikkel 9 
nr. 1, kan få finansiell støtte på grunnlag av søknader frå t.d. 
medlemsstatar, i samsvar med dei relevante føresegnene i 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 
om finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 
fellesskaps alminnelige budsjett(1), særleg artikkel 110, 
og kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 av 
23. desember 2002 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1605/2002 om 
finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 
fellesskaps alminnelige budsjett(2), særleg artikkel 168.

Artikkel 12

Gjennomføringsføresegner

1. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda når det gjeld følgjande saker, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 2:

a) dei overordna retningslinjene for gjennomføringa av 
programmet,

b) den årlege arbeidsplanen for gjennomføring av 
programmet, delt inn i ulike delar,

c) finansiell støtte frå Fellesskapet,

d) det årlege budsjettet, med atterhald for artikkel 17,

e) framgangsmåtane for utveljing av tiltak som skal få støtte 
frå Fellesskapet, og Kommisjonen sitt utkast til liste over 
tiltak som kan få slik støtte,

(1) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(2) TEF L 357 av 31.12.2002, s. 1. Forordninga sist endra ved forordning (EF, 

Euratom) nr. 1248/2006 (TEU L 227 av 19.8.2006, s. 3).

f) kriteria for å vurdere programmet, medrekna dei som er 
knytte til kostnadseffektivitet og ordningar for spreiing 
og overføring av resultat.

2. Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda med omsyn til alle andre saker enn dei som er 
førde opp i nr. 1 i denne artikkelen, skal vedtakast etter den 
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3.

Artikkel 13

Utval

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 1999/468/
EF, skal vere to månader.

3. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

4. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 14

Samarbeid	med	andre	utval

1. Kommisjonen skal skape den kontakten som er naudsynt 
med Utvalet for sosial tryggleik og Sysselsetjingsutvalet 
for å sikre at dei vert jamleg og høveleg informerte om 
gjennomføringa av den verksemda som er nemnd i denne 
avgjerda.

2. Kommisjonen skal òg melde frå til andre relevante utval 
om kva tiltak som vert gjorde innanfor dei fem delane av 
programmet.

3. Kommisjonen skal om naudsynt skipe eit jamleg og 
strukturert samarbeid mellom det utvalet som er nemnt i 
artikkel 13, og dei overvakingsutvala som er skipa for andre 
relevante politikkområde, ordningar og tiltak.

Artikkel 15

Samanheng	og	komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatane 
sikre at det er overordna samanheng og komplementaritet 
med annan EU- og fellesskapspolitikk og andre EU- og 
fellesskapsordningar og -tiltak, særleg ved å innføre 
høvelege ordningar for samordning av verksemda innanfor 
programmet med anna relevant verksemd innanfor forsking, 
justis- og innanrikssaker, kultur, utdanning, opplæring og 
ungdomspolitikk, og på område som gjeld utviding og 
Fellesskapet sitt samband med tredjestatar, og dessutan med 
regionpolitikk og allmenn økonomisk politikk. Det skal 
leggjast særleg vekt på mogleg samverknad mellom dette 
programmet og program på området utdanning og opplæring.
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2. Kommisjonen og medlemsstatane skal sikre samanheng 
og komplementaritet og at det ikkje vert overlapping mellom 
verksemd innanfor programmet og andre relevante EU- og 
fellesskapstiltak, særleg innanfor strukturfonda, og spesielt Det 
europeiske sosialfondet.

3. Kommisjonen skal sikre at utgifter som vert dekte av og 
førde opp på programmet, ikkje vert førde opp på ei annan 
finansieringsordning frå Fellesskapet.

4. Kommisjonen skal jamleg melde frå til det utvalet som er 
nemnt i artikkel 13, om andre fellesskapstiltak som medverkar 
til å nå dei måla som er fastsette i Lisboa-strategien når det 
gjeld den sosiale dagsordenen.

5. Medlemsstatane skal gjere alt dei kan for å sikre at det er 
samanheng og komplementaritet mellom verksemd innanfor 
ramma av programmet og verksemd som vert gjennomførd på 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Artikkel 16

Deltaking	for	tredjestatar

Programmet er ope for deltaking for

– EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i EØS-avtala,

– deikandidat- og søkjarstatane som har inngått 
assosieringsavtaler med Den europeiske unionen, i tillegg 
til dei statane på Vest-Balkan som tek del i stabiliserings- 
og assosieringsprosessen.

Artikkel 17

Finansiering

1.	 Den finansielle ramma for gjennomføring av den 
fellesskapsverksemda som er nemnd i denne avgjerda i 
tidsrommet 1. januar 2007-31. desember 2013, er fastsett til  
euro(*1).

2. I heile det tidsrommet som programmet varer, skal den 
finansielle fordelinga mellom dei ulike delane stette følgjande 
nedre grenser:

Del 1 Sysselsetjing 23 %

Del 2 Sosialomsorg og sosial integrasjon 30 %

Del 3 Arbeidsvilkår 10 %

Del 4 Lik handsaming og mangfald 23 %

Del 5 Likestilling mellom kvinner og menn. 12 %

3. Høgst 2 % av den finansielle ramma skal gå til 
gjennomføringa av programmet for å dekkje t.d. utgifter 
i samband med verksemda til det utvalet som er nemnt i 
artikkel 13, eller dei vurderingane som vert gjorde i medhald 
av artikkel 19.

(*) Dette talet byggjer på tal frå 2004 og skal underleggjast tekniske tilpassingar 
for å ta omsyn til inflasjon.

4. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.

5. Kommisjonen kan nytte seg av teknisk og/eller 
administrativ hjelp som er til felles nytte både for Kommisjonen 
og støttemottakarane, i tillegg til at han skal bere utgiftene til 
dette.

Artikkel 18

Vern	av	dei	økonomiske	interessene	til	Fellesskapet

1.	 Kommisjonen skal ved gjennomføringa av tiltak som 
vert finansierte i samsvar med denne avgjerda, sikre at dei 
økonomiske interessene til Fellesskapet vert verna ved bruk 
av førebyggjande tiltak mot svik, korrupsjon og anna ulovleg 
verksemd, ved effektiv kontroll og tilbakebetaling av midlar 
som er utbetalte på urettkome vis og, dersom det vert oppdaga 
avvik, ved sanksjonar som er verknadsfulle, svarar til brotet 
og hindrar nye brot, i samsvar med rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse 
av De europeiske fellesskaps økonomiske interesser(2) og 
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 
1996 om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av 
Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske 
interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter(3) og med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 
25. mai 1999 om undersøkelser som foretas av Det europeiske 
kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(4).

2. Når det gjeld fellesskapstiltak som vert finansierte i 
medhald av denne avgjerda, tyder avvik slik det er nemnt i 
artikkel 1 nr. 2 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 
alle brot på ei føresegn i fellesskapsretten eller alle brot på 
ei avtaleplikt som følgjer av ei handling eller forsømming frå 
ein marknadsdeltakar si side, som skadar eller kan skade det 
allmenne budsjettet til Den europeiske unionen eller andre 
budsjett som Unionen forvaltar, som følgje av ei utilbørleg 
utgift.

3. Kontraktar og avtaler og avtaler med deltakande 
tredjestatar som følgjer av denne avgjerda, skal særleg 
innehalde føresegner om overvaking og finansiell kontroll som 
skal gjennomførast av Kommisjonen (eller ein representant 
som har fått fullmakt av Kommisjonen), og om revisjon som 
Revisjonsretten skal utføre, om naudsynt på staden.

Artikkel 19

Overvaking	og	vurdering

1. For å sikre jamleg overvaking av programmet og gjere 
eventuelle naudsynte justeringar mogleg, skal Kommisjonen 
utarbeide årlege rapportar om verksemda som legg 
vekt på resultata av programmet, og sende dei over til 
Europaparlamentet og det utvalet som er nemnt i artikkel 13.

2. Dei ulike delane av programmet skal òg gjennomgå 
ei midtvegsvurdering som vil gje eit overblikk over heile 

(1) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1.
(2) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(3) TEF L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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programmet for å måle framgangen med omsyn til stetting av 
måla i programmet, effektiviten når det gjeld ressursbruken 
og den europeiske tillegsverdien. Denne vurderinga kan 
utfyllast av løpande vurderingar. Desse skal gjennomførast 
av Kommisjonen med hjelp av sakkunnige utanfrå. Når 
dei vert tilgjengelege skal det gjerast greie for resultata i 
verksemdsrapportane som er nemnde i nr. 1.

3. Innan 31. desember 2015 skal Kommisjonen med hjelp 
frå sakkunnige utanfrå utarbeide ein sluttvurderingsrapport 
som dekkjer heile programmet, med sikte på å måle verknaden 
av måla for programmet og den europeiske tilleggsverdien. 
Kommisjonen skal leggje fram denne vurderinga frå dei 
sakkunnige for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske 
økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet.

4. Gjennomføringa av dei einskilde delane av programmet, 
medrekna framlegginga av resultat og ordskiftet om framtidige 

prioriteringar, skal òg drøftast innanfor ramma av forumet for 
gjennomføringa av den sosiale dagsordenen.

Artikkel 20

Iverksetjing

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Strasbourg, 24. oktober 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President Formann
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNIONEN HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet, særleg artikkel 153,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Fellesskapet kan medverke til vern av helsa, tryggleiken 
og dei økonomiske og rettslege interessene til borgarane 
gjennom tiltak på området forbrukarvern.

2) Det bør difor skipast eit fellesskapshandlingsprogram på 
området forbrukarpolitik for å byte ut europaparlaments- 
og rådsavgjerd nr. 20/2004/EF om innføring av ei 
generell ramme for finansiering av fellesskapstiltak til 
støtte for forbrukarpolitikken i tidsrommet 2004-2007(4). 
Den nemnde avgjerda bør difor opphevast.

3) I samsvar med artikkel 153 i traktaten bør integrering av 
forbrukarinteresser i all fellesskapspolitikk prioriterast 
høgt, saman med dei måla for forbrukarpolitikk som er 
fastsette i dette programmet. Samordning med annan  
 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 404 av 30.12.2006, s.39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 4.

(1) TEU C 88 av 11.4.2006, s. 1.
(2) TEU C 192 av 16.8.2006, s. 8.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 23. mars 2006 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 14. november 2006 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU) og haldning frå europaparlamentet av 12. desember 
2006.

(4) TEU L 5 av 9.1.2004, s. 1. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 786/2004/EF 
(TEU L 138 av 30.4.2004, s. 7).

fellesskapspolitikk og andre fellesskapsprogram er svært 
viktig for å sikre at det fullt ut vert teke omsyn til 
forbrukarinteressene på andre politikkområde. For å 
fremje samverknad og unngå dobbeltarbeid bør det 
innanfor andre fellesskapsfond og -program fastsetjast 
at det skal gjevast økonomisk støtte til integrering av 
forbrukarinteresser på dei områda som dei gjeld for.

4) I denne avgjerda er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, fastsett ei finansiell ramme som utgjer 
det viktigaste referansegrunnlaget for budsjettstyresmakta 
ved den årlege budsjetthandsaminga, slik det er definert 
i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala av 17. mai 2006 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og betre budsjetthandsaming(5).

5) Det er av allmenn europeisk interesse at helse- og 
tryggleiksspørsmåla som gjeld tenester og varer som 
ikkje er næringsmiddel og dei økonomiske og rettslege 
interessene til borgarane, i tillegg til forbrukarinteresser 
som gjeld utvikling av standardar for produkt og tenester, 
er representerte på fellesskapsplan. Med tanke på kva type 
organisasjonar som dette gjeld, skal ikkje fornyinga av 
fellesskapsstøtte til verksemda som slike organisasjonar 
driv, vere underlagd regelen om gradvis nedtrapping av 
fellesskapsstøtte.

6) Det bør sikrast ein overgang mellom dette programmet 
og det programmet som det byter ut, særleg med omsyn 
til vidareføringa av fleirårige tiltak og vurderinga av 
kor vellukka programmet har vore og kva område som 
treng meir merksemd. Frå og med 1. januar 2014 bør 
løyvingane til den tekniske og administrative støtta om 
naudsynt dekkje utgiftene til forvalting av tiltak som 
ikkje er vortne avslutta innan utgangen av 2013.

7) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
avgjerda, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(6).

(5) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(6) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda endra ved avgjerd nr. 2006/512/EF 

(TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSAVGJERD	nr.	1926/2006/EF

av	18.	desember	2006

om	skiping	av	eit	fellesskapshandlingsprogram	på	området	forbrukarpolitikk	(2007-2013)(*)

	2010/EØS/38/31
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8) Ved gjennomføringa av programmet bør det takast omsyn 
til at den indre marknaden ikkje vil verke tilfredsstillande 
dersom forbrukarane ikkje har det same vernet i alle 
medlemsstatar. Programmet bør difor særleg leggje 
vekt på forbrukarvern og haldningsskapande tiltak blant 
forbrukarane i dei medlemsstatane som vart medlemmer 
1. mai 2004 eller seinare, med sikte på å sikre like vilkår 
for alle medlemsstatar.

9) Avtala om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet 
(heretter kalla «EØS-avtala») inneheld føresegner om eit 
utvida samarbeid på området forbrukarvern mellom på den 
eine sida Det europeiske fellesskapet og medlemsstatane 
i Fellesskapet, og på den andre sida dei statane i Det 
europeiske frihandelssambandet (EFTA) som tek del i 
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (heretter 
kalla «EFTA-EØS-statane»). Programmet bør òg opnast 
for deltaking for andre statar, særleg nabostatane til 
Den europeiske unionen og statar som har søkt om 
medlemskap i Den europeiske unionen eller som er 
kandidatstatar eller tilmeldingsstatar.

10) Innanfor ramma av gjennomføringa av programmet bør 
det oppmuntrast til samarbeid med tredjestatar som ikkje 
tek del i programmet, samstundes som det vert teke 
omsyn til alle gjeldande avtaler mellom desse statane og 
Fellesskapet.

11) Verdien og verknaden av dei tiltaka som er gjorde innanfor 
ramma av programmet, bør overvakast og vurderast 
jamleg, òg av uavhengige, eksterne sakkunnige. Med 
sikte på å vurdere forbrukarpolitikken bør det fastsetjast 
målbare mål og utarbeidast indikatorar.

12) Ettersom måla for denne avgjerda ikkje kan nåast i 
tilstrekkeleg grad av medlemsstatane fordi dei aktuelle 
sakene er av tverrnasjonal art, og difor på grunn av 
at fellesskapstiltaka meir effektivt kan verne helsa og 
tryggleiken og dei økonomiske og rettslege interessene 
til borgarane betre kan nåast på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet vedta tiltak i samsvar med nærleiksprinsippet 
slik det er fastsett i artikkel 5 i traktaten. I samsvar med 
prinsippet om rimeleg samhøve, slik det er fastsett i den 
nemnde artikkelen, går ikkje denne avgjerda lenger enn 
det som er naudsynt for å nå desse måla —

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

Skiping av programmet

Det vert skipa eit fellesskapshandlingsprogram på området 
forbrukarpolitikk, heretter kalla «programmet», for tidsrommet 
31. desember 2006 31. desember 2013.

Artikkel 2

Mål og målsetjingar

1. Målet for programmet skal vere å utfylle, støtte og 
overvake politikken til medlemsstatane og medverke til vern av 
helsa, tryggleiken og dei økonomiske og rettslege interessene 
til forbrukarane, i tillegg til å fremje retten deira til informasjon 
og utdanning og til å organisere seg for å tryggje interessene 
sine.

2. Det målet som er nemnt i nr. 1, skal nåast gjennom 
følgjande målsetjingar:

a) å sikre eit høgare nivå for forbrukarvern, særleg gjennom 
betre dokumentasjon, betre samråd og betre representasjon 
av forbrukarinteressene,

b) åsikre effektiv bruk av reglane for forbrukarvern, særleg 
gjennom samarbeid om handheving av regelverket, 
informasjon, utdanning og rett til å klage.

Desse måla skal nåast gjennom ein kombinasjon av tiltak 
og verkemiddel frå den lista som er fastsett i vedlegg I, i 
samsvar med dei prioriteringane som er fastsette i den årlege 
arbeidsplanen som er nemnd i artikkel 7 nr. 2 bokstav a).

Artikkel 3

Finansiering

1. Den finansielle ramma for gjennomføringa av programmet 
er 156 800 000 euro for tidsrommet 31. desember 2006-31. 
desember 2013.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjett-
styresmakta innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 4

Finansiell støtte

1. Den finansielle støtta skal ikkje overstige dei følgjande 
nivåa:

a) 50 % av kostnadene til tiltak som vert samfinansierte av 
Fellesskapet og éin eller fleire medlemsstatar, eller av  
Fellesskapet og dei rette styresmaktene i dei tredjestatane 
som tek del i medhald av artikkel 8, bortsett frå tiltak som 
har særleg stor nytteverdi, som Fellesskapet skal dekkje 
høgst 70 % av kostnadene til,
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b) 85 % av kostnadene til tiltak som tek sikte på å utvikle 
integrerte europeiske mastergradskurs i forbrukarspørsmål,

c) 50 % av kostnadene til drift av europeiske forbrukarorga-
nisasjonar,

d) 95 % av kostnadene til drift av europeiske forbrukarorga-
nisasjonar som representerer forbrukarinteressene når det 
gjeld utarbeiding av standardar for produkt og tenester på 
fellesskapsplan.

2. Finansiell støtte frå Fellesskapet kan vere i form av 
følgjande:

a) individuelle mobilitetetsstipend for lærarar og studentar 
innanfor ramma av integrerte europeiske mastergradskurs 
i forbrukarspørsmål. Forvaltinga av desse stipenda kan 
overlatast til dei nasjonale Erasmus-kontora innanfor 
ramma av programmet for livslang læring,

b) reise- og opphaldsutgifter i samband med utveksling av 
tenestemenn som skal handheve regelverket.

3. Kriteria for vurdering av om tiltak har særleg stor 
nytteverdi slik det er fastlagt i nr. 1 bokstav a), skal fastsetjast 
på førehand i den årlege arbeidsplanen. Tiltak som har særleg 
stor nytteverdi, skal særleg gagne forbrukarar frå medlemsstatar 
som vart medlemmer av Den europeiske unionen 1. mai 2004 
eller seinare.

4. Lenginga av den finansielle støtta som er fastsett i nr. 1 
bokstav c) og d), skal ikkje vere underlagd regelen om gradvis 
nedtrapping.

5. Med omsyn til nr. 1 og 2 kan finansiell støtte frå 
Fellesskapet òg gjevast i form av faste støttesatsar eller 
eingongssummar dersom det er føremålstenleg for dei aktuelle 
tiltaka slik dei er definerte i den årlege arbeidsplanen. Når det 
gjeld finansiering ved faste støttesatsar eller eingongssummar, 
skal dei prosentsatsane som er fastsette i nr. 1, ikkje nyttast 
sjølv om det framleis er krav om samfinansiering.

Artikkel 5

Støttemottakarar

Dei gruppene av støttemottakarar som kan få tildelt den 
finansielle støtta som er fastsett i artikkel 4, er førde opp i 
vedlegg II.

Artikkel 6

Administrativ og teknisk støtte

1. Den finansielle ramma for programmet kan òg omfatte 
utgifter som er knytte til førebuing, overvaking, kontroll, 
revisjon og vurdering som er direkte naudsynt for forvaltinga 
av programmet og for at måla for programmet skal nåast, særleg 
til studiar, møte, informasjons- og publiseringsverksemd, 

utgifter som er knytte til IT-nett for utveksling av informasjon, 
og eventuelle andre former for teknisk og administrativ støtte 
som Kommisjonen kan fastsetje i samband med forvaltinga av 
programmet.

2. Den finansielle ramma for programmet kan òg omfatte dei 
utgiftene til teknisk og administrativ støtte som er naudsynte 
for å sikre overgangen mellom programmet og dei tiltaka som 
er gjorde i medhald av avgjerd nr. 20/2004/EF. Løyvingar kan 
eventuelt førast opp i budsjettet etter 2013 for å dekkje desse 
utgiftene som er naudsynte for å kunne forvalte tiltak som ikkje 
er vortne fullførde innan 31. desember 2013.

Artikkel 7

Gjennomføring

1. Kommisjonen er ansvarleg for å gjennomføre 
programmet.

Ved gjennomføringa av tiltaka for å nå dei måla og 
målsetjingane som er fastsette i artikkel 2, skal det gjerast 
full nytte av høvelege tilgjengelege framgangmåtar, særleg 
medrekna direkte eller indirekte sentral gjennomføring av 
Kommisjonen.

2. Den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2, 
skal nyttast på vedtakinga av

a) den årlege arbeidsplanen for gjennomføringa av 
programmet, der det er fastsett

– prioriteringar og tiltak som skal gjerast, medrekna 
tildeling av finansielle midlar,

– utveljings- og tildelingskriterium og kriterium for 
prosentsatsen for den finansielle støtta frå Fellesskapet,

– bruk av faste støttesatsar eller eingongssummar, og

– tidsplanen for tilbodsinnbydingar, felles tiltak og 
innbydingar til framlegg,

b) ordningane, medrekna utveljings- og tildelingskriteria, for 
gjennomføring av dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 
nr. 1 bokstav a).

3. Kommisjonen skal gje det utvalet som er nemnt i 
artikkel 10, melding om dei tiltaka som er gjorde for å 
gjennomføre programmet.

Artikkel 8

Deltaking for tredjestatar

Programmet er ope for deltaking for:

a) EFTA-EØS-statane i samsvar med dei vilkåra som er 
fastsette i EØS-avtala,



15.7.2010 Nr. 38/347EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) tredjestatar, særleg statar som er omfatta av den europeiske 
naboskapspolitikken, statar som har søkt om medlemskap 
i Den europeiske unionen eller er kandidatstatar eller 
tilmeldingsstatar, og dei statane på Vest-Balkan som tek del 
i stabiliserings- og assosieringsprosessen i samsvar med 
dei vilkåra som er fastsette i dei høvesvise tosidige eller 
fleirsidige avtalene med desse statane om dei allmenne 
prinsippa for deltakinga deira i fellesskapsprogram.

Artikkel 9

Overvaking, vurdering og spreiing av resultat

1.	 Kommisjonen skal, i nært samarbeid med medlemsstatane, 
overvake gjennomføringa av tiltaka i programmet på bakgrunn 
av dei måla som er fastsette. Han skal sende over ein rapport 
om dette til det utvalet som er nemnt i artikkel 10, og melde frå 
til Europaparlamentet og Rådet om dette.

2. På oppmoding frå Kommisjonen skal medlemsstatane 
leggje fram for Kommisjonen informasjon om gjennomføringa 
og verknaden av programmet.

3. Kommisjonen skal syte for at programmet vert vurdert 
tre år etter at det vart sett i verk, og etter at det er avslutta. 
Kommisjonen skal leggje fram resultata av desse vurderingane, 
saman med merknadene sine, for Europaparlamentet, Rådet, 
Det europeiske økonomi- og sosialutvalet og Regionutvalet.

Kommisjonen skal gjere resultata av dei tiltaka som er sette 
i verk i medhald av denne avgjerda, offentleg tilgjengelege.

Artikkel 10

Utvalsframgangsmåte

1. Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 3 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 11

Oppheving

Avgjerd nr. 20/2004/EF vert oppheva.

Artikkel 12

Iverksetjing

Denne avgjerda skal nyttast frå dagen etter at ho er kunngjord 
i Tidend for Den europeiske unionen.

Utferda i Brussel, 18. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES J.-E. ENESTAM

 President Formann
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VEDLEGG I

TILTAK	OG	VERKEMIDDEL	SOM	ER	NEMNDE	I	ARTIKKEL	2

Målsetjing	I

Sikre eit høgare nivå for forbrukarvern, særleg gjennom betre dokumentasjon, betre samråd og betre representasjon av 
forbrukarinteressene.

Tiltak	1

Innsamling, utveksling og analyse av data og opplysningar som utgjer dokumentasjonsgrunnlaget for utviklinga 
av forbrukarpolitikken og integreringa av forbrukarinteresser innanfor EU-politikken på andre område, medrekna 
følgjande:

1.1.  Overvaking og vurdering av marknadsutvikling som har innverknad på dei økonomiske interessene til 
forbrukarane og andre forbrukarinteresser, medrekna studiar, prisgranskingar, granskingar av endringar i 
marknadsstrukturane, granskingar av forbrukarar og føretak, kartlegging og analysar av forbrukarklager, 
innsamling og analyse av opplysningar om handel og marknader mellom forbrukarar og føretak på tvers av 
landegrensene.

1.2.  Utvikling og vedlikehald av databasar.

1.3.  Innsamling og analyse av statistiske opplysningar og andre relevante opplysningar, der statistikkprogrammet til 
Fellesskapet vil verte nytta ved utarbeidinga  av den statistiske delen der dette er føremålstenleg.

Tiltak	2

Innsamling, utveksling, analyse av data og opplysningar og utvikling av vurderingsverktøy som utgjer 
dokumentasjonsgrunnlaget for tryggleiken med omsyn til forbruksvarer og -tenester, medrekna eksponering av 
forbrukarar for kjemikaliar frå produkt, risikoar og skadar i samband med særskilde forbruksvarer og -tenester og 
tekniske analysar av meldingar om fare.

Tiltak	3

Støtte til vitskapleg rådgjeving og risikovurdering, medrekna oppgåvene til det uavhengige vitskapsutvalet som er 
fastsett ved kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, 
folkehelse og miljø(1).

Tiltak	4

Førebuing av initiativ til fellesskapsregelverk og andre reglar, og fremjing av initiativ til utarbeiding av felles og eigne 
reglar, medrekna følgjande:

4.1.  Juridisk og teknisk sakkunne, medrekna studiar, i samband med utarbeiding av reglar og verknader av dette.

4.2.  Juridisk og teknisk sakkunne, medrekna studiar, i samband med utarbeiding av politikk når det gjeld tryggleiken 
med omsyn til produkt og tenester og dei økonomiske og rettslege interessene til forbrukarane.

4.3.  Juridisk og teknisk sakkunne, medrekna studiar, i samband med at det trengst standardar for produkttryggleik og 
utarbeiding av standardiseringsmandat for produkt og tenester.

4.4.  Seminar, konferansar, arbeidsgrupper og møte mellom aktørar og sakkunnige.

Tiltak	5

Finansiell støtte til drift av europeiske forbrukarorganisasjonar .

Tiltak	6

Finansiell støtte til drift av europeiske forbrukarorganisasjonar som representerer forbrukarinteressene ved utarbeiding 
av standardar for produkt og tenester på fellesskapsplan.

Tiltak	7

Kompetansebygging for regionale, nasjonale og europeiske forbrukarorganisasjonar, særleg gjennom opplæring og 
utveksling av best mogleg praksis og sakkunne for personalet, særleg for forbrukarorganisasjonar i medlemsstatar som 
vart medlemmer av Den europeiske unionen 1. mai 2004 eller seinare.

(1) TEU L 66 av 4.3.2004, s. 45.
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Målsetjing	II

Sikre effektiv bruk av reglane for forbrukarvern, særleg gjennom samarbeid om handheving av regelverket, 
informasjon, utdanning og rett til å klage.

Tiltak	8

Tiltak for å betre ein effektiv bruk av fellesskapsregelverket for forbrukarvern, særleg europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 
forbrukervernlovgivning(2), medrekna:

8.1.  Tiltak for å betre samordninga av overvakinga og handhevinga og for å betre samarbeidet mellom dei 
rette styresmaktene, medrekna utvikling og vedlikehald av IT-verktøy (t.d. databasar, informasjons- og 
kommunikasjonssystem) og tilskiping av seminar, konferansar, arbeidsgrupper og møte mellom aktørar og 
sakkunnige om handheving, utveksling av tenestemenn som skal handheve regelverket, og dessutan opplæring, 
òg for medlemmer av domstolane.

8.2.  Overvaking og vurdering av tryggleiken til produkt som ikkje er næringsmiddel og til tenester, medrekna styrking 
og utviding av verkeområdet for varslingssystemet RAPEX, samstundes som det vert teke omsyn til utviklinga 
innanfor utveksling av informasjon frå marknadsovervaking, og vidareutvikling av det tryggleiksnettet for 
forbrukarprodukt som er fastsett i direktiv 2001/95/EF.

8.3.  Felles overvakings- og handhevingstiltak og andre tiltak som gjeld forvaltings- og handhevingssamarbeid.

8.4.  Tiltak som gjeld forvaltings- og handhevingssamarbeid med tredjestatar som ikkje tek del i programmet.

Tiltak	9

Juridisk og teknisk sakkunne, medrekna studiar, med sikte på å overvake og vurdere korleis medlemsstatane 
innarbeider, gjennomfører og handhevar fellesskapsregelverket for forbrukarvern, særleg europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere i det indre marked(3) 
og forordning (EF) nr. 2006/2004. Dette omfattar òg utvikling og vedlikehald av offentlege og lett tilgjengelege 
databasar med opplysningar om gjennomføringa av fellesskapsregelverket for forbrukarvern.

Tiltak	10

Tiltak som gjeld informasjon, rådgjeving og rett til å klage:

10.1.  Overvaking av korleis alternative tvisteløysingsordningar verkar og vurdering av verknaden deira.

10.2.  Finansiell støtte til felles tiltak med offentlege eller ideelle organ som som er ein del av fellesskapsnett som 
hjelper forbrukarane med informasjon og støtte for at dei skal kunne nytte rettane sine og få tilgang til høvelege 
tvisteløysingsordningar (det europeiske nettet for forbrukarsenter).

10.3.  Tiltak som betrar kommunikasjonen med EU-borgarar om forbrukarspørsmål, særleg i medlemsstatar som vart 
medlemmer av Den europeiske unionen 1. mai 2004 eller seinare, medrekna publikasjonar om spørsmål som 
har med forbrukarpolitikk å gjere, direktekopla informasjon og informasjon om tiltak for forbrukarvern og 
forbrukarrettar.

Tiltak	11

Tiltak for utdanning av forbrukarar, medrekna:

11.1.  Særskilte tiltak som er retta mot unge forbrukarar, eldre forbrukarar og sårbare forbrukargrupper som har klare 
vanskar med å ta vare på interessene sine, og utvikling av interaktive verktøy for utdanning av forbrukarar.

11.2.  Finansiell støtte til utvikling av integrerte europeiske mastergradskurs i forbrukarspørsmål, medrekna ei 
stipendordning som gjer det mogleg for studentar å få opphald på inntil seks månader i ein annan stat.

(1) TEF L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) TEU L 364 av 9.12.2004, s. 1. Forordninga endra ved direktiv 2005/29/EF (TEU L 149 av 11.6.2005, s. 22).
(3) TEU L 149 av 11.6.2005, s. 22.
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VEDLEGG II

STØTTEMOTTAKARAR	SOM	KAN	Få	TILDELT	DEN	FINANSIELLE	STØTTA	SOM		
ER	FASTSETT	I	ARTIKKEL	4

1. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), kan tildelast eit offentleg organ eller 
ein ideell organisasjon som er peikt ut etter ein oversiktleg framgangsmåte av den medlemsstaten eller den rette 
styresmakta som det gjeld, og som Kommisjonen har godkjent.

2. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), kan tildelast institusjonar for høgare 
utdanning i medlemsstatar eller tredjestatar som tek del i samsvar med artikkel 8, slik det er definert i artikkel 2 
i europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2317/2003/EF om skiping av eit program for å betre kvaliteten innanfor 
høgare utdanning og å fremje tverrkulturell forståing gjennom samarbeid med tredjestatar (Erasmus Mundus) 
(2004-2008)(1).

3. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav a), kan tildelast studentar og lærarar 
som tek del i integrerte europeiske mastergradskurs i forbrukarspørsmål som vert samfinansierte i medhald av 
artikkel 4 nr. 1 bokstav b).

4. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav b), kan tildelast tenestemenn som skal 
handheve regelverket for forbrukarvern som er nemnt i forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2001/95/EF.

5. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav c), kan tildelast europeiske 
forbrukarorganisasjonar som

a) er ikkje-statlege, ideelle, uavhengige av industri, handel og næringsliv eller andre motstridande interesser, 
og som har som hovudmål og hovudverksemd å fremje vern av helsa, tryggleiken og dei økonomiske og 
rettslege interessene til forbrukarane i Fellesskapet,

b) har fått mandat av nasjonale forbrukarorganisasjonar til å representere interessene til forbrukarane på 
fellesskapsplan i minst halvparten av medlemsstatane, og som i samsvar med nasjonale reglar eller nasjonal 
praksis er representative for forbrukarane og driv verksemda si på regionalt eller nasjonalt plan, og

c) har gjeve Kommisjonen ei tilfredsstillande utgreiing om medlemstala, vedtektene og finansieringskjeldene 
sine.

6. Den finansielle støtta til dei tiltaka som er nemnde i artikkel 4 nr. 1 bokstav d), kan tildelast europeiske 
forbrukarorganisasjonar som

a) er ikkje-statlege, ideelle, uavhengige av industri, handel og næringsliv eller andre motstridande interesser, og 
som har som hovudmål og hovudverksemd å representere forbrukarinteressene i standardiseringsprosessen 
på fellesskapsplan, og som

b) har fått mandat i minst to tredelar av medlemsstatane til å representere forbrukarinteressene på 
fellesskapsplan

– av organ som i samsvar med nasjonale reglar eller nasjonal praksis representerer nasjonale 
forbrukarorganisasjonar i medlemsstatane, eller

– dersom organa i det første strekpunktet ikkje finst, av nasjonale forbrukarorganisasjonar i 
medlemsstatane som i samsvar med nasjonale reglar eller nasjonal praksis representerer forbrukarane og 
driv verksemda si på nasjonalt plan.

c) har gjeve Kommisjonen ei tilfredsstillande utgreiing om medlemstala, vedtektene og finansieringskjeldene 
sine.

(1) TEU L 345 av 31.12.2003, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 156, artikkel 157 nr. 3 og artikkel 175 
nr. 1,

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) På Det europeiske råds møte i Lisboa 23. og 24. mars 
2000 ble det fastsatt et mål om å gjøre Den europeiske 
union til verdens mest konkurransedyktige og dynamiske 
kunnskapsøkonomi. På møtet ble det understreket hvor 
viktig det er å skape gunstige forhold for små og 
mellomstore bedrifter (SMB), og det ble lagt vekt 
på betydningen av å formidle beste praksis og sikre 
større tilnærming mellom medlemsstatene. På Det 
europeiske råds møte i Gøteborg 15. og 16. juni 2001 
ble det oppnådd enighet om Unionens strategi for 
en bærekraftig utvikling for å sikre at økonomisk 
vekst, sosial integrasjon og miljøvern går hånd i hånd. 
Foretakenes produksjonsmønstre spiller en viktig rolle 
for en bærekraftig utvikling.

2) For å bidra til å fremme konkurranseevne og nyskaping 
i Fellesskapet, kunnskapssamfunnets utvikling og en 
bærekraftig utvikling basert på balansert økonomisk vekst, 
bør det opprettes et rammeprogram for konkurranseevne 
og nyskaping (heretter kalt «rammeprogrammet»).

3) Dette er i tråd med kommisjonsmelding av 2. februar 
2005 til Det europeiske råds vårmøte med tittelen 
«Felles innsats for vekst og sysselsetting — en ny start 
for Lisboa-strategien», der det etterlyses tiltak som 
fremmer vekst og konkurranseevne og som gjør Europa 
til et gunstigere sted å investere og arbeide, og samtidig 
påpekes at det må stimuleres til entreprenørinitiativer, at 
tilstrekkelig risikokapital må tiltrekkes til etablering av 
nye foretak og at et sterkt europeisk industrielt grunnlag 
må bevares, mens nyskaping, særlig miljønyskaping, bruk 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 9.11.2006, s.15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2007 av 29. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 5.

(1) EUT C 65 av 17.3.2006, s. 22.
(2) EUT C 115 av 16.5.2006, s. 17.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 1. juni 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 12. oktober 2006.

av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
og bærekraftig bruk av ressurser bør fremmes. Mens 
konkurranseevne i stor grad frambringes av dynamiske 
foretak som driver på åpne og konkurransedyktige 
markeder og støttes av de rette rammevilkårene, særlig 
rammeregler som er gunstige for nyskaping, har 
fellesskapsfinansiering en rolle å spille når det gjelder 
å virke som en katalysator og framskaffe tilleggsstøtte i 
situasjoner der markedet svikter.

4) I Den europeiske erklæring om små bedrifter (heretter 
kalt «erklæringen»), godkjent på Det europeiske råds 
møte i Santa Maria de Feira 19. og 20. juni 2000, 
blir små foretak beskrevet som ryggraden i Europas 
økonomi. Det bør tas mer hensyn til små foretaks og 
håndverksforetaks særpreg, behov og forventninger i 
nasjonal og europeisk politikk. Fellesskapstiltak for å 
fremme SMB-er, for eksempel kommisjonsmelding av 
10. november 2005 med tittelen «Gjennomføring av 
Fellesskapets Lisboa-program — moderne SMB-politikk 
for vekst og sysselsetting», bør ta hensyn til målene 
fastsatt i erklæringen, og rammeprogrammet bør brukes 
som et middel til å gjøre framskritt med henblikk på å nå 
disse målene.

5) Rammeprogrammet bør særlig rettes mot SMB-er i 
henhold til definisjonen i kommisjonsrekommandasjon 
2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av 
svært små, små og mellomstore bedrifter(4). Det bør 
legges særlig vekt på de egenskaper og behov som 
særpreger «gaselleforetak» og svært små foretak og 
håndverksforetak samt særskilte målgrupper, herunder 
kvinnelige foretaksledere.

6) Rammeprogrammet bør samle de enkelte 
fellesskapstiltakene på områdene entreprenørskap, 
SMB-er, industriell konkurranseevne, nyskaping, 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 
miljøteknologi og intelligent energi som hittil har vært 
omfattet av rådsbeslutning 96/413/EF av 25. juni 1996 
om gjennomføring av et fellesskapshandlingsprogram 
for å styrke den europeiske industris konkurranseevne(5), 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1336/97/
EF av 17. juni 1997 om et sett retningslinjer for 
transeuropeiske telenett(6), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1655/2000 av 17. juli 2000 
om en finansieringsordning for miljøet (LIFE)(7), 

(4) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.
(5) EFT L 167 av 6.7.1996, s. 55.
(6) EFT L 183 av 11.7.1997, s. 12. Vedtaket endret ved vedtak nr. 1376/2002/

EF (EFT L 200 av 30.7.2002, s. 1).
(7) EFT L 192 av 28.7.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 

nr. 1682/2004 (EUT L 308 av 5.10.2004, s. 1).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSBESLUTNING	nr.	1639/2006/EF

av	24.	oktober	2006

om	opprettelse	av	et	rammeprogram	for	konkurranseevne	og	nyskaping	(2007-2013)(*)
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rådsvedtak 2000/819/EF av 20. desember 2000 om 
et flerårig program for foretak og entreprenørskap, 
særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001-
2005)(1), rådsvedtak 2001/48/EF av 22. desember 
2000 om vedtakelse av et flerårig fellesskapsprogram 
for å stimulere til utvikling og bruk av europeisk 
digitalt innhold i verdensomspennende nett og for å 
fremme språklig mangfold i informasjonssamfunnet(2), 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/
EF av 26. juni 2003 om vedtaking av eit fleirårig 
handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi 
for Europa» (2003-2006)(3) for å støtte en bærekraftig 
utvikling på energiområdet og europaparlaments- 
og rådsvedtak nr. 2256/2003/EF av 17. november 
2003 om vedtaking av eit fleirårig program (2003-
2005) for overvaking av handlingsplanen e-Europa 
2005, spreiing av god praksis og betring av nett- og 
informasjonstryggleiken (MODINIS)(4).

7) I rammeprogrammet bør det fastsettes et sett felles mål, 
den samlede finansieringsrammen for å nå målene, 
forskjellige typer gjennomføringstiltak samt ordninger 
for overvåking og vurdering samt vern av Fellesskapets 
økonomiske interesser.

8) I samsvar med kommisjonsmelding av 11. mars 2003 
med tittelen «Nyskapingspolitikken: en ajourføring av 
Den europeiske unions tilnærming innenfor rammen av 
Lisboa-strategien» og i lys av OECDs Oslo-håndbok, 
skal nyskaping tolkes slik at den omfatter fornyelse og 
utvidelse av et utvalg produkter og tjenester og tilknyttede 
markeder, innføring av nye metoder for utforming, 
produksjon, forsyning og distribusjon, innføring av 
endringer i ledelse, arbeidsorganisering, arbeidsforhold 
og arbeidstakernes ferdigheter, som dekker teknologisk, 
ikke-teknologisk og organisatorisk nyskaping.

9) Rammeprogrammet bør ikke omfatte forskning og 
teknologisk utvikling som skjer i samsvar med traktatens 
artikkel 166. Det bør utfylle Fellesskapets sjuende 
rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og 
demonstrasjon (2007-2013)(5) (heretter kalt «det sjuende 
FTU-rammeprogrammet») ved å ta for seg nyskaping, 
både ikke-teknologisk og teknologisk, som har kommet 
lenger enn til den avsluttende demonstrasjonsfasen og 
er klar til markedsintroduksjon (utprøving av nyskaping 
med tanke på anvendelse i markedet). Det bør sikres 
at det ikke er noen ubalanse i finansieringen mellom 
forskning, utvikling og anvendelse (teknologioverføring, 
herunder idéfasen). Finansiering av overføring av 
forskningsresultater til markedsføring er derfor en 
oppgave som bør utføres i nært samarbeid med det 

(1) EFT L 333 av 29.12.2000, s. 84. Vedtaket sist endret ved europaparlaments- 
og rådsvedtak nr. 1776/2005/EF (EUT L 289 av 3.11.2005, s. 14).

(2) EFT L 14 av 18.1.2001, s. 32.
(3) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 29. Vedtaket endret ved vedtak nr. 787/2004/EF 

(EUT L 138 av 30.4.2004, s. 12).
(4) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 1. Vedtaket sist endret ved vedtak 

nr. 2113/2005/EF (EUT L 344 av 27.12.2005, s. 34).
(5) Ennå ikke offentliggjort i EUT.

sjuende FTU-rammeprogrammet og andre relevante 
forskningsprogrammer.

10) Rammeprogrammet bør også omfatte markedsintroduksjon 
av eksisterende teknologi som skal brukes på en 
ny og nyskapende måte. I visse tilfeller kommer 
forsøksprosjekter for teknologisk demonstrasjon til å 
være omfattet av både rammeprogrammet og det sjuende 
FTU-rammeprogrammet. Det vil bare skje når visse 
teknologiske løsninger (f.eks. tekniske standarder på IKT-
området) må godkjennes i markedsintroduksjonsfasen for 
en teknologi som allerede er demonstrert.

11) Rammeprogrammet bør utfylle strukturfondene og andre 
relevante fellesskapsprogrammer, samtidig som det tas 
hensyn til at hver ordning bør fungere etter sine særskilte 
framgangsmåter. Derfor bør de samme støtteberettigede 
kostnadene ikke finansieres to ganger.

12) Rammeprogrammets felles mål bør oppnås gjennom 
særprogrammene «Programmet for entreprenørskap og 
nyskaping», «Støtteprogrammet for IKT-politikk» og 
«Intelligent energi for Europa».

13) Det bør tas hensyn til prinsippene om åpenhet og like 
muligheter for kvinner og menn i alle programmene og i 
all virksomhet som omfattes av rammeprogrammet.

14) I denne beslutning fastsettes det for hele rammeprogrammets 
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den 
årlige budsjettbehandlingen, som definert i nr. 37 i den 
tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomisk forvaltning(6).

15) Det bør avsettes et særskilt og veiledende budsjett til 
hvert særprogram.

16) For å sikre at finansieringen begrenses til tilfeller av 
markedssvikt og for å unngå markedsvridning, bør 
finansiering via rammeprogrammet skje i samsvar 
med Fellesskapets regler for statsstøtte og tilknyttede 
ordninger samt Fellesskapets gjeldende definisjon av 
SMB-er.

17) Ifølge avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (heretter kalt «EØS-avtalen») og 
tilleggsprotokollene til assosieringsavtalene kan de 
berørte statene delta i fellesskapsprogrammer. Deltaking 
av andre tredjestater bør være mulig når avtaler og 
framgangsmåter tillater det.

(6) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.
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18) Rammeprogrammet og særprogrammene bør overvåkes 
regelmessig og vurderes med tanke på tilpasninger. Der 
det er mulig bør vurderingsrapportene beskrive hvordan 
likestillingsaspektet er integrert i programvirksomheten.

19) Det bør treffes egnede tiltak for å hindre uregelmessigheter 
og bedrageri samt nødvendige tiltak for å kreve tilbake 
midler som er tapt, urettmessig utbetalt eller brukt på 
feil måte, i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) 
nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse 
av De europeiske fellesskaps økonomiske interesser(1), 
rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 
11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet 
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske 
fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og 
andre uregelmessigheter(2) og europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)(3).

20) Foretakenes vekst og konkurranseevne i industri- og 
tjenestesektorene er avhengig av deres evne til raskt å 
tilpasse seg endring, utnytte mulighetene for nyskaping 
og utvikle produkter av høy kvalitet. Denne utfordringen 
berører foretak i alle størrelser, men er særlig viktig for 
mindre foretak. Det er derfor hensiktsmessig å opprette 
programmet for entreprenørskap og nyskaping.

21) Fellesskapet kan være pådriver og koordinator for 
medlemsstatenes innsats. Det kan bidra til og utfylle deres 
resultater særlig ved å fremme utveksling av nasjonal og 
regional erfaring og praksis, ved å definere og formidle 
beste praksis og nyskapende ideer og ved å bidra til å 
gjøre tjenester til støtte for foretak og nyskaping, særlig 
for SMB-er, tilgjengelige på europeisk plan.

22) I kommisjonsmelding av 28. januar 2004 med tittelen 
«Fremming av teknologi for bærekraftig utvikling: 
En handlingsplan for miljøteknologi i Den europeiske 
union» etterlyses fellesskapsprogrammer som støtter 
utvikling og bruk av miljøteknologi, og mobilisering av 
finansieringsordninger for risikodeling ved investeringer 
i miljøteknologi.

23) For å støtte opprettelsen av et europeisk marked for 
nyskapende produkter og tjenester må medlemsstatene 
og Kommisjonen skape gunstige forhold for nyskapende 
produkter og tjenester, blant annet gjennom en 
aktiv tilnærming til offentlige innkjøp for å bidra til 
framveksten av ledende markeder og samtidig forbedre 
markedsadgangen for SMB-er samt kvaliteten på 
offentlige tjenester, og gjennom bedre regelverk og 

(1) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1.
(2) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(3) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.

standarder som bygger på behov som forutses på et tidlig 
tidspunkt. Kommisjonen bør komme med retningslinjer 
om nyskapingsvennlige offentlige innkjøp.

24) Når det gjelder teknologisk nyskaping, bør SMB-er 
oppmuntres til å gå inn i høyteknologisektorer som 
romfart og sikkerhet, og til å utvikle programmer innenfor 
Galileo-systemet for posisjonsbestemmelse ved hjelp av 
satellitt.

25) Miljønyskaping er enhver form for nyskaping med sikte 
på betydelige og påviselige framskritt for å nå målet om 
en bærekraftig utvikling gjennom å redusere virkningene 
på miljøet eller oppnå en mer effektiv og ansvarlig bruk 
av naturressurser, herunder energi. Miljønyskaping er et 
begrep under utvikling, og rammeprogrammet må derfor 
kunne tilpasses endringer. Fremming av miljønyskaping 
gjennom rammeprogrammet har som mål å bidra til 
gjennomføringen av handlingsplanen for miljøteknologi.

26) Idet det tas hensyn til miljøprogrammet LIFE+ 
(LIFE+) bør rammeprogrammet oppfordre til bruk 
av miljøteknologi gjennom forsøksprosjekter og 
markedsintroduksjonsprosjekter ved å sikre overgangen 
fra vellykket demonstrasjon av nyskapende teknologi 
til dens markedsintroduksjon og fjerne hindringene 
for gjennomtrenging av markedet, fremme frivillige 
løsninger på områder som miljøforvaltning samt opprette 
kontakt mellom berørte aktører. Det bør støtte foretakenes 
miljønyskaping gjennom prosjekter og samfinansiering i 
risikokapitalfond, men det bør ikke dobbeltfinansiere 
kostnader som finansieres innenfor LIFE+.

27) Fellesskapets markedsbaserte finansieringsordninger 
for SMB-er utfyller og øker virkningen av finansielle 
ordninger på nasjonalt plan. De kan særlig fremme 
private investeringer til etablering av nye nyskapende 
foretak og støtte foretak med store vekstmuligheter i 
utvidelsesfasen for å redusere en erkjent mangel på 
egenkapital. De kan gjøre det lettere for eksisterende 
SMB-er å få lån til virksomhet som forbedrer deres 
konkurranseevne og vekstmuligheter.

28) Det europeiske investeringsfond (EIF) er Fellesskapets 
særskilte organ for formidling av risikokapital og 
garantiordninger til SMB-er. Det legger særlig vekt på 
støtte til mikrofinansiering samt finansiering på et tidlig 
stadium i henhold til etterspørselen i markedet og beste 
praksis. Det bidrar til å nå Fellesskapets mål, herunder 
kunnskapssamfunnet, nyskaping, vekst, sysselsetting og 
fremming av entreprenørskap. EIF sikrer den nødvendige 
kontinuitet i forvaltningen av Fellesskapets programmer 
og har opparbeidet seg omfattende erfaring på området. 
EIFs forvaltning av Fellesskapets finansieringsordninger 
for SMB-er på Kommisjonens vegne er derfor blitt 
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ansett som god praksis i uavhengige vurderinger. EIF 
har også den nødvendige sakkunnskap for å støtte 
nye tiltak basert på partnerskap mellom offentlig og 
privat sektor, iverksatt av medlemsstatene for å tiltrekke 
høyrisikoinvesteringer fra kapitalmarkedene til fordel for 
nyskapende små foretak.

29) Forestående endringer av finansielle rammevilkår og 
nye regnskapsstandarder gjør finansinstitusjoner mer 
følsomme overfor risiko, fører til en vurderingskultur 
og kan gjøre det vanskeligere for SMB-er å få kreditt, 
i det minste i en overgangsfase. Programmet for 
entreprenørskap og nyskaping bør derfor ta i betraktning 
SMB-ers skiftende finansieringsbehov, herunder behovet 
for nærhetsfinansiering og deres tilpasning til nye 
finansielle rammevilkår, samtidig som markedsvridning 
unngås. Dessuten bør virksomheten bidra til å bedre 
finansinstitusjonenes evne til å vurdere risikoer 
forbundet med nyskaping, med henblikk på å utvikle 
teknologivurderingen og bedre SMB-enes mulighet til 
bedre å utnytte finansieringsordningene som markedene 
tilbyr.

30) Tjenester av høy kvalitet til støtte for foretak og 
nyskaping spiller en viktig rolle for å sikre at SMB-er 
har tilgang til informasjon om hvordan det indre marked 
for varer og tjenester fungerer, om hvilke muligheter 
det gir samt om overføring over landegrensene av 
nyskaping, kunnskap og teknologi. De spiller også 
en viktig rolle når det gjelder å gi SMB-er lettere 
tilgang til informasjon om hvilke fellesskapsregler som 
gjelder for dem, og om framtidig regelverk, slik at de 
kan forberede og tilpasse seg på en kostnadseffektiv 
måte. Betydelige erfaringer og ferdigheter er blitt 
opparbeidet gjennom eksisterende europeiske støttenett 
for foretak, som euroinfosentre og nyskapingssentre. 
I eksterne vurderinger er det blitt lagt vekt på at 
den gjennomgående rollen i leveringen av europeiske 
tjenester til støtte for foretak bør styrkes, blant annet 
ved å gjøre samarbeidet mellom eksisterende tjenester 
og hjelpesentre best mulig med henblikk på å skape ett 
saksbehandlingssted som er forpliktet til å behandle 
alle spørsmål uansett henvendelsesform. Dette gjelder 
spredning av informasjon om fellesskapsprogrammer og 
fremming av SMB-ers deltaking i programmene, særlig 
deres deltaking i det sjuende FTU-rammeprogrammet. I 
vurderinger er det også blitt lagt vekt på hvor viktig det 
er å lette samhandlingen mellom Kommisjonen og SMB-
ene.

31) Fellesskapet bør skaffe seg et solid analysegrunnlag 
til støtte for politikkutforming på områdene SMB-
er, entreprenørskap, nyskaping og konkurranseevne i 
industrisektorer. Et slikt grunnlag bør gi tilleggsverdi 
til informasjonen som finnes på nasjonalt plan på 
disse områdene. Fellesskapet bør sørge for en felles 
utvikling av konkurranseevnestrategier for industri- og 
tjenestesektorene og for fremming av beste praksis 
i forbindelse med miljøet og kulturen knyttet til 
entreprenørskap, herunder ferdigheter, foretaks 

samfunnsansvar og like muligheter for kvinner og menn, 
samt fremme etablering av unge entreprenører, blant 
annet gjennom utdanning og videreopplæring fra skolen 
til høyere utdanning.

32) På Det europeiske råds møte i Brussel 20. og 21. mars 
2003 ble nyskaping og entreprenørskap prioritert, og det 
ble lagt vekt på at Europa må gjøre mer for å omsette 
ideer til faktisk tilleggsverdi. Det ble oppfordret til 
ytterligere innsats for å skape de vilkår som gjør foretak 
nyskapende. Den lineære nyskapingsmodellen som antar 
at forskning fører direkte til nyskaping, har vist seg å 
være utilstrekkelig til å forklare nyskapingsresultater og 
utforme passende politiske svar med hensyn til nyskaping. 
I og med at foretak utgjør kjernen i nyskapingsprosessen, 
bør finansiering som skal stimulere til foretaks 
nyskapende virksomhet, forberedelser til å introdusere 
nyskaping på markedet samt nyskapingsforvaltning og 
nyskapingskultur, inngå i programmet for entreprenørskap 
og nyskaping. Dette bør bidra til å sikre at nyskaping 
medvirker til å fremme konkurranseevnen og får praktisk 
anvendelse i næringslivet. På Det europeiske råds 
møte i Brussel 25. og 26. mars 2004 ble det videre 
påpekt at ren teknologi er svært viktig for å kunne 
utnytte synergivirkningene mellom foretak og miljøet 
fullt ut. Fremming av miljønyskaping, som omfatter 
nyskapende ren teknologi, kan bidra til å utnytte de 
iboende mulighetene.

33) Markedet for overføring og tilegning av kunnskap er ofte 
utydelig, og både mangel på informasjon og manglende evne 
til å knytte kontakter skaper markedshindringer. Foretak 
synes også det er vanskelig å innarbeide teknologi som 
ikke er en del av deres tradisjonelle virksomhetsområde, 
og å tilegne seg nye ferdigheter. Den finansielle risikoen 
kan være høy for nyskaping, lønnsomhet kan bli forsinket 
på grunn av utviklingsproblemer og beskatningen vil 
kanskje være ulik ved suksess og fiasko. Ferdigheter 
som er nødvendige for å utnytte muligheter, er kanskje 
ikke til stede. Institusjonelle eller regelverksmessige 
hindringer kan forsinke eller undergrave framvekst 
av nye markeder og adgangen til dem. Konkurslover 
kan virke svært hemmende på viljen til å ta risiko i 
forbindelse med entreprenørskap på grunn av frykten 
for å feile. I tillegg kan økonomiske omstendigheter 
være avgjørende for om nyskaping finner sted eller 
ikke. Utvikling av et forretningsklima som er gunstig 
for entreprenørskap, konkurranseevne og nyskaping, bør 
omfatte forbedring av en foretaks- og nyskapingsrettet 
økonomisk og administrativ reform, særlig med henblikk 
på økt konkurranseevne, reduserte administrative byrder 
for SMB-er og et bedre regelverk for entreprenørskap, 
etablering og overføring av foretak, vekst og nyskaping.

34) Hindringene for nyskapende teknologis gjennomtrenging 
av markedet er særlig relevante for miljøteknologi. 
Altfor ofte gjenspeiler ikke markedsprisene den samlede 
miljøkostnaden for produkter og tjenester. Kostnadsdelen 
som ikke gjenspeiles i markedsprisene, må bæres av 



15.7.2010 Nr. 38/355EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

samfunnet som helhet istedenfor av dem som har 
forårsaket forurensningen. Denne markedssvikten samt 
Fellesskapets interesse av å bevare ressurser, hindre 
forurensning og verne miljøet på en mer kostnadseffektiv 
måte begrunner en økt støtte til miljønyskaping.

35) Fellesskapets nyskapingstiltak har som mål å støtte 
utviklingen av en nyskapingspolitikk i medlemsstatene 
og deres regioner og gjøre det lettere å utnytte 
synergivirkninger mellom nasjonal, regional og europeisk 
nyskapingspolitikk og støttevirksomhet. Fellesskapet kan 
lette utveksling over landegrensene, gjensidig læring og 
nettvirksomhet og være en pådriver for samarbeid om 
nyskapingspolitikk. Nettvirksomhet mellom de berørte 
parter er nøkkelen til å lette den flyten av kunnskap og 
ideer som nyskaping krever.

36) I rådsresolusjonen som ble vedtatt av Rådet på møtet 
om telekommunikasjon i Brussel 9. desember 2004 
fastsettes grunnlaget for forslaget om et nytt initiativ 
til fordel for kunnskapssamfunnet, som skal styrke 
kunnskapssamfunnets bidrag til Europas resultater. I 
ovennevnte melding av 2. februar 2005 foreslår 
Kommisjonen å rette innsatsen mot «å sørge for sterkere 
og varig vekst og skape flere og bedre arbeidsplasser». Den 
framhever at bruk av IKT både i privat og offentlig sektor 
er viktig for å forbedre Europas nyskapingsresultater og 
konkurranseevne. Støtteprogrammet for IKT-politikk bør 
derfor opprettes.

37) Tiltak innenfor rammen av støtteprogrammet for 
IKT-politikk bør også bidra til at målene i i2010-
strategien nås, samtidig som det tas hensyn til andre 
fellesskapsprogrammer på IKT-området for å unngå 
dobbeltarbeid.

38) IKT er ryggraden i kunnskapsøkonomien. Den står for 
rundt halvparten av produktivitetsveksten i moderne 
økonomier og skaper enestående løsninger for å håndtere 
viktige samfunnsutfordringer. Forbedringen av offentlig 
sektor og tjenester av allmenn interesse må gjennomføres 
i nær tilknytning til relevant fellesskapspolitikk, for 
eksempel på områdene folkehelse, utdanning og 
opplæring, miljø, transport og det indre markeds utvikling 
og konkurranse.

39) Det bør stimuleres til utnytting og best mulig bruk av 
nyskapende IKT-baserte løsninger, særlig for tjenester 
på områder av allmenn interesse, herunder forbedring 
av livskvaliteten for vanskeligstilte grupper som 
funksjonshemmede eller eldre. Fellesskapsstøtte bør også 
gjøre det lettere å samordne og gjennomføre tiltak for å 
utvikle kunnskapssamfunnet i alle medlemsstater.

40) I vurderingen som er gjort midtveis i eTEN-
programmet (transeuropeisk telenett) anbefales det at 

fellesskapsdeltaking skal styres av etterspørsel når det 
gjelder prosjekter som støtter transeuropeiske tjenester på 
områder av allmenn interesse.

41) I kommisjonsmeldingene om e-forvaltning og e-helse 
og tilknyttede konklusjoner fra Rådet ble det oppfordret 
til økt innsats innen nyskaping, utveksling av god 
praksis og samvirkingsevne, og det ble identifisert et 
behov for flere synergivirkninger mellom beslektede 
fellesskapsprogrammer. Samvirkingsevne har stor 
betydning for utviklingen av kunnskapssamfunnet.

42) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF 
av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser(1), 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 
2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett 
og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet(2) 
og europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 
17. november 2003 om viderebruk av informasjon 
fra offentlig sektor(3) er det fastsatt regelverk for å 
behandle utfordringene knyttet til digitalt innhold i 
informasjonssamfunnet.

43) Ulik praksis i medlemsstatene skaper fortsatt tekniske 
hindringer for utbredt tilgang til og viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor i Unionen.

44) Fellesskapstiltak i forbindelse med digitalt innhold bør 
ta hensyn til Fellesskapets flerspråklige og flerkulturelle 
særegenheter.

45) Naturressurser, som i henhold til traktatens artikkel 174 
skal utnyttes forsiktig og fornuftig, omfatter, foruten 
fornybare energikilder, olje, naturgass og faste 
brensler, som er grunnleggende energikilder, men også 
hovedkildene til karbondioksidutslipp.

46) I Kommisjonens grønnbok «For en europeisk strategi 
for sikker energiforsyning» ble det påpekt at Unionen 
blir stadig mer avhengig av eksterne energikilder, og 
at avhengigheten vil kunne stige til 70 % om 20-30 
år. I grønnboken ble det derfor lagt vekt på behovet 
for å skape likevekt i forsyningspolitikken ved hjelp 
av tydelige tiltak til fordel for en etterspørselspolitikk, 
og det ble etterlyst et bedre styrt og mer miljøvennlig 
forbruk, særlig i transport- og byggesektoren. Det ble 
også oppfordret til at utvikling av nye og fornybare 
ressurser på energiforsyningssiden prioriteres for å kunne 
svare på utfordringene knyttet til global oppvarming 
og for å nå målet som allerede er innført ved tidligere 
handlingsplaner og resolusjoner om at innen 2010 skal 
12 % av det interne bruttoforbruket av energi komme fra 
fornybare energikilder.

(1) EFT L 77 av 27.3.1996, s. 20.
(2) EFT L 167 av 22.6.2001, s. 10.
(3) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90.
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47) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/
EF av 27. september 2001 om fremjing av elektrisitet 
som er produsert frå fornybare energikjelder i den 
indre elektrisitetsmarknaden(1) skal medlemsstatene 
fastsette nasjonale veiledende mål som er i samsvar 
med Fellesskapets overordnede veiledende mål på 12 % 
av det interne bruttoforbruket av energi innen 2010, og 
særlig med det veiledende målet om at innen 2010 skal 
elektrisk kraft fra fornybare energikilder utgjøre 22,1 % 
av det samlede forbruket av elektrisk kraft i Fellesskapet. 
I kommisjonsmeldingen av 26. mai 2004 med tittelen 
«Andelen fornybar energi i EU» ble det varslet om 
at målet om at 12 % av det samlede energiforbruket i 
Fellesskapet skal komme fra fornybar energi innen 2010, 
ikke vil kunne nås uten en betydelig ekstra innsats.

48) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/
EF av 16. desember 2002 om bygningers energiytelse(2) 
skal medlemsstatene innføre minstekrav til nye 
og eksisterende bygningers energiytelse for å sikre 
energisertifisering av bygninger, og krav om regelmessig 
vedlikehold av kjeler og klimaanlegg i bygninger.

49) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/30/
EF av 8. mai 2003 om fremming av bruk av biodrivstoff 
eller annet fornybart drivstoff i transportvirksomhet(3) 
skal medlemsstatene sikre at en minste andel biodrivstoff 
og annet fornybart drivstoff markedsføres på deres 
område.

50) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/
EF av 11. februar 2004 om fremming av kraftvarme 
basert på etterspørsel etter nyttbar varme på det indre 
marked for energi og om endring av direktiv 92/42/
EØF(4) skal medlemsstatene analysere muligheten for 
høyeffektiv kraftvarme og opprette støtteordninger 
tilpasset mulighetene påvist i hver enkelt stat.

51) For å gjøre det lettere å gjennomføre disse 
fellesskapstiltakene, oppnå større markeds-
gjennomtrengning for fornybare energikilder og 
forbedre energieffektiviteten er det behov for særlige 
stimuleringsprogrammer på fellesskapsplan for å skape 
de rette forutsetninger for en overgang til bærekraftige 
energisystemer, særlig for å støtte standardisering av utstyr 
som produserer eller forbruker fornybare energikilder, for 
å øke bruken av teknologi og for å spre beste praksis for 
etterspørselsstyring. Det samme gjelder fellesskapstiltak 
for merking av energieffektiviteten til elektrisk og 
elektronisk utstyr, kontor- og kommunikasjonsutstyr og 
for standardisering av utstyr til belysning, oppvarming og 
klimaanlegg. Programmet «Intelligent energi for Europa» 
bør derfor opprettes.

(1) EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 65.
(3) EUT L 123 av 17.5.2003, s. 42.
(4) EUT L 52 av 21.2.2004, s. 50.

52) Programmet «Intelligent energi for Europa» bør bidra til 
oppnåelsen av de generelle målene om en mer utstrakt bruk 
av flere ulike typer energi og bedre forsyningssikkerhet 
samt styrke foretakenes konkurranseevne i Unionen, 
særlig SMB-er, samtidig som miljøet vernes og 
internasjonale forpliktelser på området overholdes. 
Særprogrammets tiltak for energieffektivisering bør også 
vektlegge tekniske forbedringer av produksjonsprosesser 
og tilrettelegge for effektivitetsgevinster gjennom 
forbedret transportlogistikk.

53) For å oppnå full virkning av den fastlagte strategien 
for bærekraftig energi kreves det ikke bare kontinuitet 
i Fellesskapets støtte til utvikling og gjennomføring 
av politikk samt fjerning av eksisterende ikke-tekniske 
hindringer gjennom mer effektive salgsfremmende 
kampanjer, men framfor alt støtte til økte investeringer 
og stimulering til markedsintroduksjon av nyskapende 
teknologi i hele Fellesskapet.

54) I tillegg til miljøfordelene er fornybare energikilder og 
energieffektivitet blant de raskest voksende økonomiske 
sektorene i Fellesskapet, og de skaper nye og nyskapende 
arbeidsplasser. Den europeiske industri for fornybar 
energi er verdensledende når det gjelder å utvikle 
teknologi for produksjon av elektrisk kraft fra fornybar 
energi. Slik teknologi fremmer økonomisk og sosial 
utjevning og motvirker ressurssløsing.

55) Vedtak nr. 1230/2003/EF opphører å gjelde 31. desember 
2006.

56) Tre av de fire særskilte tiltaksområdene i programmet 
som ble opprettet ved vedtak nr. 1230/2003/EF, bør 
videreføres under dette rammeprogram: i) fremming av 
energieffektivitet og fornuftig bruk av energiressurser 
(SAVE), ii) fremming av nye og fornybare energikilder 
(ALTENER) og iii) fremming av energieffektivitet og 
bruk av nye og fornybare energikilder i transportsektoren 
(STEER).

57) Den internasjonale delen (COOPENER) av programmet 
opprettet ved vedtak nr. 1230/2003/EF bør videreføres 
innenfor rammen av de nye fellesskapsordningene for 
ekstern støtte som en del av et temaprogram om miljø 
og bærekraftig forvaltning av naturressurser, herunder 
energi. Det bør imidlertid være en nær forbindelse 
mellom den relevante delen av temaprogrammet og 
programmet «Intelligent energi for Europa» slik at 
SMB-er kan dra fordel av de mulige markedene for 
intelligent energi som finnes utenfor Europa.
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58) I samsvar med prinsippene om gode styringsmåter 
og bedre regelverk har Kommisjonen gitt uavhengige 
sakkyndige i oppdrag å forhåndsvurdere et fornyet 
flerårig fellesskapsprogram på energiområdet som skal 
etterfølge det nåværende programmet «Intelligent energi 
for Europa» etter 31. desember 2006. I sin rapport 
konkluderte de sakkyndige med at det er nødvendig å 
sikre videreføringen av programmet «Intelligent energi 
for Europa» etter 2006 og fornye det i et mer omfattende 
og ambisiøst dokument. Det programmet bør også ha som 
mål ytterligere forbedre Europas styrke og sakkunnskap 
på området bærekraftig energiteknologi og anvendelsen 
av den.

59) Det bør tas hensyn til behovet for brukervennlighet 
og enkel administrasjon når rammeprogrammet 
gjennomføres. Kommisjonen bør utgi og distribuere en 
brukerhåndbok med et sett klare, enkle og oversiktlige 
allmenne prinsipper for støttemottakernes deltaking i 
rammeprogrammet. Dette bør særlig lette deltakingen av 
SMB-er. Brukerhåndboken bør inneholde opplysninger 
om støttemottakernes rettigheter og plikter, finansielle 
bestemmelser om for eksempel berettigede kostnader og 
støttenivåer, underliggende prinsipper for administrative 
regler og framgangsmåter, særlig brukervennlige 
framgangsmåter for søknader, eventuelt i to trinn, forutsatt 
at en slik framgangsmåte ikke forlenger tidsrommet 
mellom vurderingen og undertegningen av kontrakten, 
regler for bruk og formidling av prosjektresultater og 
prinsipper for vurdering, valg og godkjenning av forslag.

60) På grunnlag av en nytte- og kostnadsanalyse kan 
Kommisjonen bruke et nytt eller et eksisterende utøvende 
organ for å gjennomføre rammeprogrammet, som fastsatt 
i rådsforordning (EF) nr. 58/2003 av 19. desember 2002 
om fastsettelse av vedtekter for utøvende organer som 
skal utføre visse oppgaver i forbindelse med forvaltning 
av fellesskapsprogrammer(1).

61) Rammeprogrammet bør også danne grunnlag for 
overveielser om europeiske nyskapingsstrategiers 
framtidige strukturer og behov.

62) Ettersom målene for denne beslutning, som er å fremme 
konkurranseevne og nyskaping i Fellesskapet, ikke kan 
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn 
av behovet for multilaterale partnerskap, tverrnasjonal 
mobilitet og informasjonsutveksling i hele Fellesskapet, 
og derfor på grunn av de nødvendige tiltaks art 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 beslutning ikke lenger 
enn det som er nødvendig for å nå disse målene.

(1) EFT L 11 av 16.1.2003, s. 1.

63) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning, 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).

64) På grunn av arten av de spørsmål som skal behandles 
i særprogrammene, bør Kommisjonen bistås av ulike 
komiteer for gjennomføringen av hvert program. 
Komiteene kommer til å møtes på samme tidspunkt med 
jevne mellomrom slik at de kan holde felles møter for å 
drøfte spørsmål av gjennomgående eller felles interesse, 
som fastsettes av EIPs forvaltningskomité (EIPC) i 
samarbeid med Kommisjonen.

65) For å bedre sammenhengen mellom rammeprogrammets 
deler og øke programmets virkning bør Kommisjonen 
bistås av et strategisk rådgivende utvalg for 
konkurranseevne og nyskaping.

66) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 456/2005/
EF av 9. mars 2005 om opprettelse av et flerårig 
fellesskapsprogram for å gjøre digitalt innhold i Europa 
mer tilgjengelig, mer anvendelig og enklere å utnytte(3) 
blir det opprettet et flerårig program kalt «eContentplus». 
Nevnte beslutning opphører å gjelde 31. desember 
2008. Tiltak for å gjøre digitalt innhold i Europa mer 
tilgjengelig, mer anvendelig og enklere å utnytte bør 
videreføres etter denne datoen under støtteprogrammet 
for IKT-politikk, som opprettes ved denne beslutning.

67) Tiltakene fastsatt i beslutning 96/413/EF bør innarbeides 
i programmet for entreprenørskap og nyskaping. 
Beslutning 96/413/EF bør derfor oppheves —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

AVDELING I

FELLES	BESTEMMELSER

KAPITTEL I

Rammeprogrammet for konkurranseevne og nyskaping

Artikkel 1

Opprettelse

1.	 Det opprettes et rammeprogram for fellesskapstiltak 
på områdene konkurranseevne og nyskaping, med særlig 
vekt på SMB-enes behov, for tidsrommet 1. januar 2007 til 
31. desember 2013 (heretter kalt «rammeprogrammet»).

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

(3) EUT L 79 av 24.3.2005, s. 1.
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2. Rammeprogrammet skal bidra til den konkurranseevne 
og nyskapende evne Fellesskapet har i kraft av å være et 
avansert kunnskapssamfunn, der bærekraftig utvikling er 
basert på solid økonomisk vekst, en svært konkurransedyktig 
sosial markedsøkonomi med et høyt nivå for vern og forbedring 
av miljøkvaliteten.

3. Rammeprogrammet skal ikke omfatte forskning, 
teknologisk utvikling og demonstrasjon som gjennomføres 
i samsvar med traktatens artikkel 166. Det skal bidra til å 
minske avstanden mellom forskning og nyskaping og fremme 
alle former for nyskaping.

Artikkel 2

Mål

1. Rammeprogrammet skal ha følgende mål:

a) utvikle foretaks, særlig SMB-ers, konkurranseevne,

b) fremme alle former for nyskaping, herunder miljønyska-
ping,

c) framskynde utviklingen av et bærekraftig, konkurranse-
dyktig, nyskapende og inkluderende informasjonssam-
funn,

d) fremme energieffektivitet og nye og fornybare energikil-
der i alle sektorer, herunder transportsektoren.

2. Målene i rammeprogrammet skal nås gjennom følgende 
særprogrammer som opprettes i avdeling II (heretter kalt 
«særprogrammene»):

a) programmet for entreprenørskap og nyskaping,

b) støtteprogrammet for informasjons- og kommunikasjons-
politikk (IKT),

c) programmet «Intelligent energi for Europa».

Artikkel 3

Budsjett

1. Finansieringsrammen for gjennomføring av 
rammeprogrammet skal være 3 621 300 000 euro.

2. En veiledende budsjettfordeling for særprogrammene er 
angitt i vedlegg I.

3. De årlige bevilgningene skal godkjennes av budsjettmyn-
digheten innenfor den finansielle rammen.

Artikkel 4

Tredjestaters deltaking

Rammeprogrammet er åpent for deltaking for

a) stater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) 
som er medlemmer av Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS), i samsvar med vilkårene i 
EØS-avtalen,

b) søkerstater som omfattes av en førtiltredelsesstrategi, 
i samsvar med de allmenne prinsipper og vilkår for 
statenes deltaking i fellesskapsprogrammer som er 
fastsatt i de respektive rammeavtaler og assosieringsråds 
beslutninger,

c) statene på Vest-Balkan, i samsvar med bestemmelser 
som skal avtales med disse statene etter inngåelsen av 
rammeavtaler om deres deltaking i fellesskapsprogrammer,

d) andre tredjestater, når avtaler og framgangsmåter gjør det 
mulig.

KAPITTEL II

Gjennomføring av rammeprogrammet

Artikkel 5

Årlige arbeidsprogrammer

1. Kommisjonen skal vedta årlige arbeidsprogrammer for 
særprogrammene etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 
nr. 2, samtidig som det tas hensyn til behovet for tilpasning til 
framtidig utvikling, særlig etter den foreløpige vurderingen.

Kommisjonen skal sikre at det gjennomføres årlige 
arbeidsprogrammer og umiddelbart og uttømmende underrette 
Europaparlamentet om utarbeidingen og gjennomføringen av 
dem.

2. Endringer i de årlige arbeidsprogrammene som gjelder 
budsjettbevilgninger på over 1 million euro, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 46 nr. 2.

Artikkel 6

Felles gjennomføringstiltak for rammeprogrammet

1. Ordningene nevnt i avsnitt 2 i kapittel I, avsnitt 2 i 
kapittel II og avsnitt 2 i kapittel III i avdeling II skal utgjøre en 
felles verktøykasse for rammeprogrammet. De kan også brukes 
til å nå målene i særprogrammene som fastsatt i det relevante 
årlige arbeidsprogrammet. En fullstendig og detaljert liste over 
ordninger skal inngå i brukerhåndboken nevnt i artikkel 47.
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2. Finansieringen skal være fullt ut i samsvar med 
Fellesskapets regler for statsstøtte og tilknyttede ordninger. 
Fellesskapets regler for offentlig tilgang til dokumenter skal få 
anvendelse. Det skal tas hensyn til prinsippene om åpenhet og 
integrering av likestillingsaspektet.

Artikkel 7

Faglig bistand

Finansieringsrammen som fastsettes ved denne beslutning, 
kan også dekke nødvendige utgifter til forberedende tiltak, 
overvåking, kontroll, revisjon og vurdering som er direkte 
nødvendige for en effektiv gjennomføring av denne beslutning 
og for oppnåelsen av dens mål.

Slike tiltak kan særlig omfatte undersøkelser, møter, 
informasjonsvirksomhet, publikasjoner, utgifter til IT-verktøyer, 
IT-systemer og IT–nett for utveksling og behandling av 
opplysninger, samt andre utgifter til faglig, vitenskapelig eller 
administrativ bistand og sakkunnskap som Kommisjonen kan 
komme til å trenge i forbindelse med gjennomføringen av 
denne beslutning.

Artikkel 8

Overvåking og vurdering

1. Kommisjonen skal regelmessig overvåke gjennomføringen 
av rammeprogrammet og særprogrammene. Den skal også 
undersøke synergivirkninger innenfor rammeprogrammet 
og med andre utfyllende fellesskapsprogrammer og om 
mulig synergivirkninger med nasjonale programmer som 
Unionen samfinansierer. Når det er mulig, skal den undersøke 
likestillingsaspektet og overholdelsen av prinsippet om 
likebehandling i programvirksomheten.

Kommisjonen skal utarbeide en årlig gjennomføringsrapport 
for rammeprogrammet og hvert særprogram, der den 
undersøker den virksomheten som har fått støtte med hensyn 
til finansiell gjennomføring, resultater og eventuelt virkning. I 
årsrapporten om programmet for entreprenørskap og nyskaping 
skal miljønyskapingsvirksomhet tydelig angis.

2. Det skal foretas foreløpige vurderinger og 
sluttvurderinger av rammeprogrammet og særprogrammene. 
Vurderingene skal blant annet omfatte relevans, sammenheng 
og synergivirkninger, effektivitet, rasjonell ressursutnytting, 
bærekraft, anvendelighet og eventuelt finansieringens fordeling 
på sektorer. I sluttvurderingen skal det dessuten undersøkes i 
hvilken grad målene i rammeprogrammet som helhet og i hvert 
enkelt særprogram er nådd.

I både foreløpige vurderinger og sluttvurderinger skal 
det benyttes passende metoder for å måle virkningen av 
rammeprogrammet og hvert enkelt særprogram med hensyn 
til deres mål, herunder konkurranseevne, nyskaping, 
entreprenørskap, økt produktivitet, sysselsetting og miljø.

I vurderingene skal det undersøkes hvilken kvalitet det er på 
tjenestene nevnt i artikkel 21 nr. 2 som ytes av partnere i nettet. 

De foreløpige vurderingene kan også omfatte deler av den 
etterfølgende vurderingen av tidligere programmer.

3. De foreløpige vurderingene og sluttvurderingene av 
særprogrammene og de nødvendige budsjettbevilgningene skal 
inngå i de respektive årlige arbeidsprogrammene.

I de årlige arbeidsprogrammene skal det fastsettes et sett målbare 
mål for hvert tiltak og utarbeides passende vurderingskriterier 
og et sett kvantitative og kvalitative indikatorer for å måle 
effektiviteten når det gjelder å få resultater som vil bidra til å nå 
målene i rammeprogrammet som helhet og målene i de berørte 
særprogrammene.

De foreløpige vurderingene og sluttvurderingene av 
rammeprogrammet og de nødvendige budsjettilbevilgningene 
skal inngå i det årlige arbeidsprogrammet for programmet for 
entreprenørskap og nyskaping.

4. Den foreløpige vurderingen av rammeprogrammet skal 
være fullført innen 31. desember 2009 og sluttvurderingen 
innen 31. desember 2011.

De foreløpige vurderingene og sluttvurderingene av 
særprogrammene skal foretas på en måte som gjør det mulig å 
ta hensyn til resultatene av dem i den foreløpige vurderingen 
og sluttvurderingen av rammeprogrammet.

5. Kommisjonen skal oversende de årlige gjennom-
føringsrapportene, resultatene av de foreløpige vurderingene 
og sluttvurderingene av rammeprogrammet og dets 
særprogrammer til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.

Artikkel 9

Vern av Fellesskapets økonomiske interesser

1. Kommisjonen skal sikre at Fellesskapets økonomiske 
interesser vernes ved gjennomføring av tiltak som finansieres 
ved denne beslutning, gjennom å iverksette tiltak for å hindre 
bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig virksomhet, gjennom 
virkningsfulle kontroller og tilbakebetaling av urettmessig 
utbetalte beløp og, dersom det påvises uregelmessigheter, 
gjennom sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold 
til overtredelsen og virker avskrekkende, i samsvar med 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, forordning (Euratom, 
EF) nr. 2185/96 og forordning (EF) nr. 1073/1999.

2. For fellesskapstiltak som finansieres i henhold til denne 
beslutning, får forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 anvendelse ved enhver 
overtredelse av en bestemmelse i fellesskapsretten, herunder 
overtredelser av en avtaleforpliktelse som er inngått på 
grunnlag av rammeprogrammet, som skyldes en økonomisk 
aktørs handling eller unnlatelse, som skader eller vil kunne 
skade Den europeiske unions alminnelige budsjett eller 
budsjetter som den forvalter, som følge av en uberettiget 
utgiftspost.

3. Alle gjennomføringstiltak som følger av denne 
beslutning, skal særlig inneholde bestemmelser om overvåking 
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og finansiell kontroll som skal gjennomføres av Kommisjonen 
eller en representant som har fått fullmakt fra Kommisjonen, 
og om revisjoner foretatt av Revisjonsretten, om nødvendig på 
stedet.

AVDELING II

SÆRPROGRAMMENE

KAPITTEL I

Programmet for entreprenørskap og nyskaping

Av s n i t t  1

Må l 	 o g 	 v i r k e om r å d e r

Artikkel 10

Opprettelse og mål

1. Det opprettes et program for entreprenørskap og nyskaping 
til støtte for foretak, særlig SMB-er, entreprenørskap, nyskaping, 
herunder miljønyskaping og industriell konkurranseevne.

2. Programmet for entreprenørskap og nyskaping har som 
mål å støtte, forbedre, oppmuntre til og fremme

a) tilgang til finansiering for SMB-er i etablerings- og 
vekstfasen og investering i nyskapingsvirksomhet,

b) skaping av et gunstig klima for samarbeid mellom 
SMB-er, særlig for samarbeid over landegrensene,

c) alle former for nyskaping i foretak,

d) miljønyskaping,

e) entreprenørskap og nyskapingskultur,

f) foretaks- og nyskapingsrettet økonomisk og administrativ 
reform.

Artikkel 11

Tilgang til finansiering for SMB-er i etablerings- og 
vekstfasen

Tiltak i forbindelse med tilgang til finansiering for 
SMB-er i etablerings- og vekstfasen og investering i 
nyskapingsvirksomhet, herunder miljønyskaping, kan omfatte

a) økning av investeringer som foretas av risikokapitalfond og 
investeringsredskaper som fremmes av såkorninvestorer,

b) økning av lånefinansieringsmidler til SMB-er,

c) forbedring av SMB-ers finansielle rammevilkår og 
investeringsvillighet.

Artikkel 12

Samarbeid mellom SMB-er

Tiltak i forbindelse med samarbeid mellom SMB-er kan 
omfatte

a) utvikling av tjenester til støtte for SMB-er,

b) bidrag til tiltak for å hjelpe og oppmuntre SMB-er til 
å samarbeide med andre foretak og andre nyskapende 
aktører over landegrensene, herunder deltaking av SMB-er 
i europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid,

c) fremming og tilrettelegging av internasjonalt samarbeid 
mellom foretak, herunder på regionalt plan og gjennom 
SMB-nett som fremmer samordning og utvikling av 
deres økonomiske virksomhet og industrivirksomhet.

Artikkel 13

Nyskapingsvirksomhet

Tiltak i forbindelse med nyskapingsvirksomhet kan omfatte

a) utvikling av sektorspesifikk nyskaping, grupperinger, 
nyskapingsnett, nyskapingspartnerskap mellom offentlig 
og privat sektor og samarbeid med relevante internasjonale 
organisasjoner samt bruk av nyskapingsforvaltning,

b) støtte til nasjonale og regionale programmer for nyskaping 
i foretak,

c) støtte til innføring av nyskapende teknologi og ideer 
og til nyskapende bruk av eksisterende teknologi og 
eksisterende ideer,

d) støtte til tjenester for tverrnasjonal overføring av 
kunnskap og teknologi og for vern og forvaltning av 
immaterialrett og industriell eiendomsrett,

e) utvikling og utforsking av nye typer nyskapingstjenester,

f) fremming av teknologi og kunnskap gjennom arkivering 
og overføring av opplysninger.

Artikkel 14

Miljønyskapingsvirksomhet

Tiltak i forbindelse med miljønyskaping kan omfatte

a) støtte til innføring av miljøteknologi og miljønyskapings-
virksomhet,
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b) samfinansiering i risikokapitalfond som skaffer 
egenkapital blant annet til foretak som investerer i 
miljønyskaping etter framgangsmåten i vedlegg II,

c) fremming av miljønyskapingsnett og –grupperinger 
og partnerskap mellom offentlig og privat sektor 
innenfor miljønyskaping, utvikling av nyskapende 
forretningstjenester og tilrettelegging eller fremming av 
miljønyskaping,

d) fremming av nye og integrerte tilnærmingsmåter til 
miljønyskaping på områder som miljøforvaltning og 
miljøvennlig utforming av produkter, prosesser og 
tjenester, idet det tas hensyn til samlet levetid.

Artikkel 15

Entreprenørskap og nyskapingskultur

Tiltak i forbindelse med entreprenørskap og nyskapingskultur 
kan omfatte

a) utvikling av tenkemåter, ferdigheter og en kultur som 
fremmer entreprenørskap, og en bedre balanse mellom 
risikoen og gevinsten ved entreprenørskap, særlig for 
kvinner og unge,

b) fremming av et forretningsklima som er gunstig for 
nyskaping, foretaksutvikling og vekst,

c) støtte til politikkutvikling og samarbeid mellom aktører, 
herunder tverrnasjonalt samarbeid mellom nasjonale og 
regionale programforvaltere, særlig med henblikk på å 
gjøre programmene og tiltakene mer SMB-vennlige,

d) fremming av etablering og overdragelse av foretak.

Artikkel 16

Foretaks- og nyskapingsrettet økonomisk og administrativ 
reform

Tiltak i forbindelse med foretaks- og nyskapingsrettet 
økonomisk og administrativ reform kan omfatte

a) innsamling av opplysninger, analysering og overvåking 
av resultater samt utvikling og samordning av politikk,

b) bidrag til fastsettelse og fremming av konkurranseevne-
strategier for industri- og tjenestesektorene,

c) støtte til gjensidig læring i og mellom nasjonal, regional 
og lokal forvaltning for å oppnå best mulig resultat.

Av s n i t t  2

Gj e n n om f ø r i n g

Artikkel 17

Fellesskapets finansieringsordninger for SMB-er

1. Fellesskapets finansieringsordninger skal benyttes med 
henblikk på å lette tilgangen til finansiering for SMB-er i 
visse faser av deres levetid: såkornfase, etablering, utvidelse 
og overdragelse av foretak. Investeringer som SMB-er gjør 
i virksomhet som f.eks. teknologisk utvikling, nyskaping, 
herunder miljønyskaping, og teknologioverføring samt 
utvidelse av deres forretningsvirksomhet over landegrensene, 
skal omfattes av virkeområdet for de relevante ordningene.

2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal være følgende:

a) ordningen for SMB-er som er nyskapende og i sterk 
vekst (GIF),

b) garantiordningen for SMB-er (SMEG),

c) ordningen for kapasitetsoppbygging (CBS).

3. Gjennomføringsbestemmelser for de ulike ordningene er 
fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 18

GIF

1. GIF skal forvaltes av Det europeiske investeringsfond 
(EIF) på vegne av Kommisjonen.

GIF skal ha som oppgave å

a) bidra til etablering og finansiering av SMB-er og 
begrensning av ubalansen i markedet mellom egenkapital 
og risikokapital, som hindrer SMB-er i å utnytte sine 
vekstmuligheter, med henblikk på å forbedre det 
europeiske risikokapitalmarkedet,

b) støtte nyskapende SMB-er med store vekstmuligheter, 
særlig dem som driver med forskning, utvikling og annen 
nyskapingsvirksomhet.

2. GIF skal bestå av følgende to deler:

– Den første delen, «GIF1», skal omfatte investeringer i 
startfasen (såkornfase og etablering). Den skal investere i 
spesialiserte risikokapitalfond, for eksempel startfasefond, 
fond som driver virksomhet regionalt, fond som er rettet 
mot særskilte sektorer, særskilt teknologi eller forskning 
og teknologisk utvikling, samt fond knyttet til kuvøser, 
som i sin tur skal skaffe kapital til SMB-er. Den kan 
også saminvestere i fond og investeringsredskaper som 
forvaltes av såkorninvestorer.

– Den andre delen, «GIF2», skal omfatte investeringer 
i utvidelsesfasen og investere i spesialiserte 
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risikokapitalfond, som i sin tur skal skaffe 
kvasiegenkapital eller egenkapital til nyskapende SMB-er 
med store vekstmuligheter i utvidelsesfasen. Ved GIF2-
investeringer skal oppkjøps- eller utskiftningskapital 
beregnet på foretaksoppdeling unngås.

Dersom det er hensiktsmessig, kan GIF også investere i 
formidlere ved å arbeide med nasjonale eller regionale 
ordninger som skal fremme foretak som investerer i små 
foretak.

I tillegg til finansieringen fra GIF skal hoveddelen av kapitalen 
som investeres i et fond, stilles til rådighet av investorer som 
arbeider på vilkår som er i samsvar med prinsippet om normal 
markedsatferd, uavhengig av investorenes juridiske form og 
eierstruktur.

Artikkel 19

SMEG-ordningen

1. SMEG-ordningen skal forvaltes av EIF på vegne av 
Kommisjonen.

SMEG-ordningen skal ha som oppgave å

a) stille motgarantier eller eventuelt medgarantier for 
garantiordninger i de støtteberettigede statene,

b) stille direkte garantier for enhver annen relevant 
finansformidler.

2. SMEG-ordningen skal bestå av følgende fire deler:

– Den første delen, a) lånefinansiering via lån eller leasing, 
skal redusere de særlige vanskelighetene som SMB-er 
står overfor med hensyn til finansieringstilgang enten på 
grunn av den antatt høyere risikoen knyttet til investeringer 
i visse former for kunnskapsbasert virksomhet som 
teknologisk utvikling, nyskaping og teknologioverføring, 
eller på grunn av manglende sikkerhet.

– Den andre delen, b) mikrokredittfinansiering, skal 
oppmuntre finansinstitusjoner til å spille en større rolle når 
det gjelder å yte mindre lån som vanligvis ville innebære 
forholdsmessig høyere behandlingskostnader per enhet 
for låntakere med utilstrekkelige garantier. I tillegg 
til garantier eller motgarantier kan finansformidlere 
motta støtte for delvis å kompensere for de høye 
administrasjonskostnadene ved mikrokredittfinansiering.

– Den tredje delen, c) garantier for investeringer av 
egenkapital eller kvasiegenkapital i SMB-er, skal omfatte 
investeringer som skaffer såkornkapital og/eller kapital 
i etableringsfasen samt usikret gjeld, for å redusere de 
særlige vanskelighetene som SMB-er står overfor på 
grunn av sin svake finansielle struktur, og vanskeligheter 
på grunn av overdragelse av foretak.

– Den fjerde delen, d) verdipapirisering av SMB-ers 
lånefinansieringsporteføljer, skal skaffe ytterligere 

lånefinansiering for SMB-er innenfor rammen av 
passende risikodelingsordninger med de berørte 
institusjonene. Støtte til disse transaksjonene skal gis 
på vilkår av at finansinstitusjonen påtar seg å stille til 
rådighet en betydelig del av den anskaffede kapitalen 
for nye lån til SMB-er i et rimelig tidsrom. Størrelsen 
på den nye lånefinansieringen skal beregnes i forhold til 
størrelsen på den garanterte porteføljerisikoen og skal 
sammen med tidsrommet forhandles fram med hver 
enkelt låneinstitusjon.

Artikkel 20

CBS

1. CBS skal forvaltes sammen med internasjonale 
finansinstitusjoner, herunder Den europeiske bank for 
gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Den europeiske 
investeringsbank (EIB), EIF og Europarådets utviklingsbank 
(CEB).

CBS skal ha som oppgave å

a) forbedre investerings- og teknologikunnskapen til fond 
og andre finansformidlere som investerer i nyskapende 
SMB -er eller SMB-er med vekstmuligheter,

b) stimulere tilførselen av kreditt til SMB-er ved å forbedre 
framgangsmåtene for kredittvurdering ved lån til SMB-er.

2. CBS skal bestå av såkornkapitaltiltaket og 
partnerskapstiltaket.

Såkornkapitaltiltaket skal gi støtte for å stimulere tilførselen 
av risikokapital til nyskapende SMB-er og andre SMB-er 
med vekstmuligheter, herunder foretak innenfor tradisjonell 
økonomi, gjennom støtte til såkornkapitalfond eller 
etableringsfond eller lignende organisasjoner. Støtte kan også 
gis til langsiktig rekruttering av personale med særskilt 
sakkunnskap innenfor investering eller teknologi.

Partnerskapstiltaket skal gi støtte til finansformidlere for å 
dekke kostnadene ved faglig bistand for å forbedre deres 
framgangsmåter for kredittvurdering for lånefinansiering av 
SMB-er, med sikte på å fremme tilførselen av finansiering til 
SMB-er i stater med liten grad av bankformidling.

I partnerskapstiltaket menes med «liten grad av bankformidling» 
bankvirksomhet i stater der nasjonal kreditt i prosent av 
bruttonasjonalproduktet er betydelig under Fellesskapets 
gjennomsnitt i henhold til relevante opplysninger fra Den 
europeiske sentralbank eller Det internasjonale valutafond.

Partnerskapstiltaket skal støtte den rammekreditt eller 
risikodeling som internasjonale finansinstitusjoner stiller til 
rådighet for sine partnere (banker eller finansinstitusjoner) fra 
støtteberettigede stater. En vesentlig del av tiltaket skal dreie 
seg om å forbedre bankers og andre finansinstitusjoners evne 
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til å vurdere den kommersielle levedyktigheten til prosjekter 
med et betydelig innslag av miljønyskaping.

Artikkel 21

Tjenester til støtte for foretak og nyskaping

1. Det skal oppmuntres til tjenester til støtte for foretak og 
nyskaping, særlig for SMB-er.

2. Tatt i betraktning erfaringer og ferdigheter som er 
opparbeidet gjennom eksisterende europeiske nett for 
foretaksstøtte, kan nettpartnere få finansiell støtte til særlig å 
yte 

a) tjenester i forbindelse med informasjon, tilbakemeldinger, 
foretakssamarbeid og internasjonalisering,

b) tjenester i forbindelse med nyskaping og overføring både 
av teknologi og kunnskap,

c) tjenester som oppfordrer SMB-er til å delta i det sjuende 
FTU-rammeprogrammet.

Nærmere opplysninger om slike tjenester er angitt i vedlegg III.

3. Kommisjonen skal velge ut nettpartnerne gjennom 
forslagsinnbydelser i forbindelse med de ulike tjenestene nevnt 
i nr. 2. Etter forslagsinnbydelsene kan Kommisjonen opprette 
en partnerskapsrammeavtale med utvalgte nettpartnere som 
inneholder bestemmelser om virksomhetstypene som tilbys, 
framgangsmåten for tildeling av støtte til dem og partenes 
alminnelige rettigheter og plikter. Partnerskapsrammeavtalen 
kan omfatte hele programmets varighet.

4. I tillegg til tjenestene nevnt i nr. 2 kan Kommisjonen gi 
finansiell støtte til gjennomføring av annen virksomhet som 
rammeprogrammet omfatter etter forslagsinnbydelser, som kan 
begrenses til nettpartnerne. Slike tjenester skal sikre at berørte 
parter og mulige søkere kan få omfattende bistand når det 
gjelder støttemulighetene rammeprogrammet gir.

5. Kommisjonen skal støtte nettpartnerne ved å sørge for 
nødvendig samordning og bistand til driften. Organisasjoner i 
stater som ikke deltar i rammeprogrammet, kan få mulighet til 
å gjøre bruk av samordningen og bistanden.

6. Kommisjonen skal sikre at nettpartnerne samarbeider 
med hverandre, og dersom en nettpartner ikke er i stand til 
å behandle en henvendelse direkte, skal den videresende 
henvendelsen til en kvalifisert nettpartner.

Artikkel 22

Forsøks- og markedsintroduksjonsprosjekter for 
nyskaping og miljønyskaping

Fellesskapet skal støtte prosjekter som gjelder første anvendelse 
eller markedsintroduksjon av fellesskapsrelevante nyskapende 
eller miljønyskapende teknikker, produkter eller praksis, som 
allerede er blitt demonstrert teknisk med godt resultat, men 
som på grunn av gjenværende risiko ikke har oppnådd noen 
betydelig markedsgjennomtrengning. De skal utarbeides med 
tanke på å fremme en mer utstrakt bruk av slike teknikker, 
produkter eller slik praksis i de deltakende statene og lette 
deres introduksjon på markedet.

Artikkel 23

Politikkanalyser, utvikling, samordning og partnerskap

Til støtte for politikkanalyser, utvikling og samordning med 
deltakende stater kan følgende iverksettes:

a) undersøkelser, datainnsamling, spørreundersøkelser og 
publikasjoner, om mulig basert på offisiell statistikk,

b) partnerskap og møter mellom sakkyndige, herunder 
sakkyndige fra offentlige institusjoner, sakkyndige 
utsendt av SMB-er og andre berørte parter, konferanser 
og andre arrangementer,

c) holdningsskapende tiltak, nettsamarbeid og annen 
relevant virksomhet,

d) sammenlignende vurdering av nasjonale og regionale 
resultater og arbeid med god praksis, herunder formidling 
og gjennomføring.

Artikkel 24

Støttetiltak for programmet for entreprenørskap og 
nyskaping

Kommisjonen skal regelmessig iverksette følgende tiltak:

a) analysere og overvåke spørsmål med hensyn til 
konkurranseevne og bestemte sektorer, blant annet med 
henblikk på Kommisjonens årsrapport om europeisk 
industris konkurranseevne,

b) utarbeide konsekvensanalyser for fellesskapstiltak 
av særlig betydning for foretakenes konkurranseevne 
og offentliggjøre dem med henblikk på å identifisere 
områder der eksisterende regelverk bør forenkles eller 
der det er behov for nye regelverksmessige tiltak for å 
gjøre nyskaping mer tiltrekkende i Fellesskapet,

c) vurdere bestemte sider eller bestemte gjennomføringstiltak 
i forbindelse med programmet for entreprenørskap og 
nyskaping,

d) formidle passende informasjon i forbindelse med 
programmet for entreprenørskap og nyskaping.
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Av s n i t t  3

år l i g 	 a r b e i d s p r o g r am

Artikkel 25

Årlig arbeidsprogram

Det årlige arbeidsprogrammet skal i samsvar med målene 
fastsatt i artikkel 10 inneholde en nærmere beskrivelse av

a) hvilke tiltak som er nødvendige for å gjennomføre det,

b) prioriteringer,

c) kvalitative og kvantitative mål,

d) passende vurderingskriterier og kvantitative og 
kvalitative indikatorer for å analysere effektiviteten når 
det gjelder å få resultater som vil bidra til å nå målene i 
særprogrammene og i rammeprogrammet som helhet,

e) tidsplaner for gjennomføring,

f) regler for deltaking,

g) kriterier for utvelging og vurdering av tiltakene.

I det årlige arbeidsprogrammet skal tiltak som fremmer 
miljønyskaping tydelig angis.

Virksomhet i henhold til artikkel 24 skal ikke omfattes av det 
årlige arbeidsprogrammet.

KAPITTEL II

Støtteprogrammet for IKT-politikk

Av s n i t t  1

Må l 	 o g 	 v i r k e om r å d e r

Artikkel 26

Opprettelse og mål

1. Det opprettes et støtteprogram for IKT-politikk til støtte 
for IKT-politikk.

2. Støtteprogrammet for IKT-politikk skal omfatte følgende 
tiltak:

a) utvikling av et felles europeisk informasjonsområde og 
styrking av det indre marked for IKT-produkter og –
tjenester og IKT-baserte produkter og tjenester,

b) stimulering til nyskaping gjennom mer omfattende bruk 
av og investering i IKT,

c) utvikling av et inkluderende informasjonssamfunn og mer 
formålstjenlige og virkningsfulle tjenester på områder av 
allmenn interesse samt bedring av livskvalitet.

3. Tiltakene nevnt i nr. 2 skal gjennomføres med særlig 
vekt på å øke kunnskapen om de muligheter og fordeler som 
IKT innebærer for borgere, offentlige myndigheter og foretak, 
særlig SMB-er.

Artikkel 27

Det felles europeiske informasjonsområdet

Målet med tiltak i forbindelse med det felles europeiske 
informasjonsområdet skal være

a) å sikre uhindret tilgang til IKT-baserte tjenester og skape 
passende rammevilkår for rask, relevant og effektiv 
tilnærming mellom digital kommunikasjon og digitale 
tjenester, idet det tas hensyn til samvirkingsevne, bruk av 
åpne standarder samt sikkerhet og tillit,

b) å forbedre vilkårene for utvikling av digitalt innhold, idet 
det tas hensyn til flerspråklighet og kulturelt mangfold,

c) å overvåke det europeiske informasjonssamfunnet 
gjennom datainnsamling og analyse av utviklingen, 
tilgjengeligheten og bruken av digitale 
kommunikasjonstjenester, herunder utbredelsen av 
Internett, tilgang til og bruk av bredbånd samt utviklingen 
når det gjelder innhold og tjenester.

Artikkel 28

Nyskaping gjennom mer omfattende bruk av og 
investering i IKT

Målet med tiltak i forbindelse med nyskaping gjennom mer 
omfattende bruk av og investering i IKT skal være

a) å fremme nyskaping i prosesser, tjenester og produkter 
som er basert på IKT, særlig i SMB-er og offentlige 
tjenester, idet det tas hensyn til de nødvendige 
ferdighetskravene,

b) å lette samspillet mellom offentlig og privat sektor samt 
partnerskap for å framskynde nyskaping og investering i 
IKT,

c) å fremme og øke kunnskapen om de muligheter og 
fordeler som IKT og dens nye bruksområder innebærer 
for borgere og foretak, herunder øke tilliten til og 
åpenheten for ny IKT samt stimulere til debatt på 
europeisk plan om nye tendenser og ny utvikling innenfor 
IKT.
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Artikkel 29

Et inkluderende informasjonssamfunn, mer 
formålstjenlige og virkningsfulle tjenester på områder av 

allmenn interesse samt bedre livskvalitet

Målet med tiltak i forbindelse med utvikling av et inkluderende 
informasjonssamfunn og mer formålstjenlige og virkningsfulle 
tjenester på områder av allmenn interesse, samt bedring av 
livskvalitet, skal være

a) å gjøre IKT, herunder digitalt innhold, mer tilgjengelig og 
digital kompetanse mer utbredt,

b) å styrke tilliten samt støtten til IKT-bruk, særlig med 
tanke på personvern,

c) å forbedre kvaliteten, virkningen og tilgjengeligheten 
av samt tilgangen til elektroniske tjenester på områder 
av allmenn interesse og med hensyn til IKT-basert 
deltaking i samfunnet, herunder eventuelt samvirkende 
felleseuropeiske tjenester eller offentlige tjenester over 
landegrensene samt utvikling av moduler av felles 
interesse og utveksling av god praksis.

Av s n i t t  2

Gj e n n om f ø r i n g

U n d e r a v s n i t t  1

Gj e n n om f ø r i n g 	 a v 	 p r o s j e k t e r, 	 t i l t a k 	 i	
f o r b i n d e l s e 	 m e d 	 b e s t e 	 p r a k s i s 	 o g 	 t eman e t t

Artikkel 30

Allment

Støtteprogrammet for IKT-politikk kan gjennomføres ved 
hjelp av prosjekter, tiltak i forbindelse med beste praksis 
og temanett, herunder tiltak for prøving og demonstrasjon 
i stor målestokk av nyskapende offentlige tjenester med en 
felleseuropeisk dimensjon.

Prosjekter, tiltak i forbindelse med beste praksis og temanett 
skal ha som mål å fremme utbredelsen og best mulig bruk 
av nyskapende IKT-baserte løsninger, særlig for tjenester på 
områder av allmenn interesse og for SMB-er. Fellesskapsstøtte 
skal også gjøre det lettere å samordne og gjennomføre tiltak for 
å utvikle kunnskapssamfunnet i alle medlemsstater.

Artikkel 31

Prosjekter, tiltak i forbindelse med beste praksis og 
temanett

1. Følgende skal støttes:

a) prosjekter, herunder gjennomførings-, forsøks- og 
markedsintroduksjonsprosjekter,

b) tiltak i forbindelse med beste praksis for å formidle 
kunnskap og utveksle erfaringer i hele Fellesskapet,

c) temanett som knytter sammen en rekke berørte parter 
omkring samme mål for å forenkle samordning av 
virksomhet og overføring av kunnskap.

2. Prosjektene skal ha som mål å fremme nyskaping, 
teknologioverføring og formidling av nye teknologi som 
allerede er klar for markedsintroduksjon.

Fellesskapet kan tildele støtte for å bidra til budsjettet for 
prosjektene nevnt i nr. 1 bokstav a).

3. Tiltakene i forbindelse med beste praksis skal 
gjennomføres i grupper som tar for seg konkrete temaer, og 
skal være knyttet sammen i temanett.

Fellesskapets bidrag til tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal 
begrenses til de direkte kostnadene som anses som nødvendige 
eller passende for at de konkrete målene for tiltaket skal kunne 
nås.

4. Temanett kan være knyttet til tiltak i forbindelse med 
beste praksis.

For temavirksomhet vil det bli gitt støtte til støtteberettigede 
tilleggskostnader for samordning og gjennomføring av nettet. 
Fellesskapets bidrag kan dekke tiltakenes støtteberettigede 
tilleggskostnader.

U n d e r a v s n i t t  2

And r e 	 b e s t emme l s e r

Artikkel 32

Søknader

Søknader om fellesskapsstøtte til prosjekter, tiltak i forbindelse 
med beste praksis og temanett nevnt i artikkel 31 skal omfatte 
en finansieringsplan med opplysninger om alle sider ved 
prosjektenes finansiering, herunder den økonomiske støtten 
som det søkes om fra Fellesskapet, og om enhver annen 
søknad om støtte fra andre kilder. Søkere som søker om andre 
former for fellesskapsstøtte, som tjenester eller undersøkelser, 
kan eventuelt også bli bedt om å gi opplysninger om 
finansieringsplanen.

Artikkel 33

Politikkanalyser,	utvikling	og	samordning	med	deltakende	
stater

Til støtte for politikkanalyser, utvikling og samordning med 
deltakende stater skal følgende iverksettes:

a) undersøkelser, datainnsamling, spørreundersøkelser og 
publikasjoner, om mulig basert på offisiell statistikk,

b) møter mellom sakkyndige, herunder sakkyndige fra 
offentlige institusjoner, sakkyndige utsendt av SMB-er og 
andre berørte parter, konferanser og andre arrangementer,

c) holdningsskapende tiltak, nettsamarbeid og annen 
relevant virksomhet,
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d) sammenlignende vurdering av nasjonale resultater og 
nasjonalt arbeid med god praksis, herunder formidling og 
gjennomføring.

Artikkel 34

Fremmende tiltak, kommunikasjon, 
informasjonsutveksling og formidling

1. Følgende tiltak skal iverksettes til støtte for 
gjennomføringen av støtteprogrammet for IKT-politikk eller 
som forberedelse til framtidig virksomhet:

a) fremmende virksomhet samt formidlings-, informasjons- 
og kommunikasjonsvirksomhet,

b) utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer, 
avholdelse av konferanser, seminarer, arbeidsgrupper 
eller andre møter samt styring av gruppevirksomhet.

2. Tiltak med sikte på kommersiell utnytting av produkter, 
prosesser eller tjenester, markedsføringsvirksomhet og 
salgsfremmende tiltak er ikke støtteberettiget.

Artikkel 35

Prosjekter av felles interesse: offentlige innkjøp basert 
på tekniske spesifikasjoner fastsatt i samarbeid med 

medlemsstatene

Når det er nødvendig for å nå målene i støtteprogrammet 
for IKT-politikk, og når medlemsstatene har en klar felles 
interesse med hensyn til utbredelse på europeisk plan av 
produkter, tjenester, viktige deler av tjenester eller moduler, 
kan Kommisjonen opprette prosjekter av felles interesse som 
omfatter nødvendige tekniske og organisatoriske oppgaver. 
Det skal tas hensyn til eksisterende initiativer for å unngå 
dobbeltarbeid.

Kommisjonen skal sammen med medlemsstatene fastsette felles 
tekniske spesifikasjoner og gjennomføringsplaner for slike 
prosjekter. På grunnlag av de felles tekniske spesifikasjonene 
og gjennomføringsplanene skal Kommisjonen kunngjøre 
anbudsinnbydelser med henblikk på gjennomføring av de 
berørte prosjektene. Anbudsinnbydelsene skal gjennomføres 
bare av Kommisjonen etter Fellesskapets framgangsmåte ved 
tildeling av kontrakter.

Av s n i t t  3

år l i g 	 a r b e i d s p r o g r am

Artikkel 36

Årlig arbeidsprogram

Det årlige arbeidsprogrammet skal i samsvar med målene 
fastsatt i artikkel 26 inneholde en nærmere beskrivelse av

a) hvilke tiltak som er nødvendige for å gjennomføre det,

b) prioriteringer,

c) kvalitative og kvantitative mål,

d) passende vurderingskriterier og kvantitative og 
kvalitative indikatorer for å analysere effektiviteten når 
det gjelder å få resultater som vil bidra til å nå målene i 
særprogrammene og i rammeprogrammet som helhet,

e) tidsplaner for gjennomføring,

f) regler for deltaking,

g) kriterier for utvelging og vurdering av tiltakene.

KAPITTEL III

Programmet «Intelligent energi for Europa»

Av s n i t t  1

Må l 	 o g 	 v i r k e om r å d e r

Artikkel 37

Opprettelse og mål

1. Det opprettes et program «Intelligent energi for Europa» 
til støtte for energieffektivitet, fornybare energikilder og bruk 
av flere ulike typer energi. Programmet skal bidra til å sikre en 
sikker og bærekraftig energiforsyning for Europa og samtidig 
forbedre europeisk konkurranseevne.

2. Programmet «Intelligent energi for Europa» skal omfatte 
tiltak særlig for å

a) fremme energieffektivitet og fornuftig bruk av 
energiressurser,

b) fremme nye og fornybare energikilder og støtte bruk av 
flere ulike typer energi,

c) fremme energieffektivitet og bruk av nye og fornybare 
energikilder i transportsektoren.

Artikkel 38

Praktiske mål

Programmet «Intelligent energi for Europa» skal ha følgende 
praktiske mål:

a) å skaffe de elementene som er nødvendige for en mer 
bærekraftig utvikling, utvikling av mulighetene i byer og 
regioner samt utarbeiding av de regelverksmessige tiltak 
som er nødvendige for å nå tilknyttede strategiske mål; å 
utvikle midler og verktøyer som kan brukes for å følge 
opp, overvåke og vurdere virkningene av de tiltak som 
Fellesskapet og medlemsstatene vedtar på områdene som 
programmet omhandler,

b) å fremme i alle medlemsstater investeringer i ny og 
effektiv teknologi på områdene energieffektivitet, 
fornybare energikilder og bruk av flere ulike typer 
energi, også i transportsektoren, ved å sikre overgangen 
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fra en vellykket demonstrasjon av nyskapende teknologi 
til en effektiv og bred markedsintroduksjon for å fremme 
offentlige og private investeringer, utvikle strategisk viktig 
teknologi, redusere kostnader, øke markedserfaringene 
og bidra til å begrense finansielle og andre risikoer og 
øvrige hindringer for denne type investering,

c) å fjerne ikke-teknologiske hindringer for effektive 
og intelligente mønstre for energiproduksjon 
og energiforbruk ved å fremme institusjonenes 
kapasitetsoppbygging, blant annet på lokalt og regionalt 
plan, gjennom holdningsskapende tiltak, særlig gjennom 
utdanningssystemet, ved å oppmuntre til utveksling 
av erfaring og sakkunnskap blant de berørte sentrale 
aktørene og blant foretak og borgere i alminnelighet, 
og ved å oppmuntre til spredning av beste praksis og 
beste tilgjengelige teknologi, særlig gjennom tiltak på 
fellesskapsplan.

Artikkel 39

Energieffektivitet og fornuftig bruk av ressurser (SAVE)

Tiltak for å fremme energieffektivitet og fornuftig bruk av 
energiressurser kan omfatte

a) bedring av energieffektivitet og fornuftig energibruk, 
særlig i bygge- og industrisektorene, med unntak av tiltak 
som omfattes av artikkel 41,

b) støtte til utarbeiding og gjennomføring av 
regelverksmessige tiltak.

Artikkel 40

Nye og fornybare ressurser (ALTENER)

Tiltak for å fremme nye og fornybare energikilder kan omfatte

a) fremming av nye og fornybare energikilder til sentralisert 
og desentralisert produksjon av elektrisk kraft, varme 
og avkjøling, og dermed støtte til bruk av flere ulike 
typer energikilder, med unntak av tiltak som omfattes av 
artikkel 41,

b) integrering av nye og fornybare energikilder i lokalmiljøet 
og energisystemene,

c) støtte til utarbeiding og gjennomføring av 
regelverksmessige tiltak.

Artikkel 41

Energi i transportsektoren (STEER)

Tiltak for å fremme energieffektivitet og bruk av nye og 
fornybare energikilder i transportsektoren kan omfatte

a) støtte til initiativer som gjelder alle energimessige sider 
ved transportvirksomhet og bruk av flere ulike typer 
drivstoff,

b) fremming av fornybart drivstoff og energieffektivitet i 
transportsektoren,

c) støtte til utarbeiding og gjennomføring av 
regelverksmessige tiltak.

Artikkel 42

Integrerte initiativer

Tiltak for å kombinere flere av de særskilte områdene nevnt i 
artikkel 39, 40 og 41, eller som er knyttet til visse prioriterte 
områder i Fellesskapet, kan omfatte

a) integrering av energieffektivitet og fornybare energikilder 
i flere sektorer av økonomien,

b) en kombinasjon av ulike ordninger, verktøyer og aktører 
innenfor samme tiltak eller prosjekt.

Av s n i t t  2

Gj e n n om f ø r i n g

Artikkel 43

Prosjekter til fremming og formidling

Det skal gis støtte til

a) strategiske undersøkelser på grunnlag av felles analyser 
og regelmessig overvåking av markedsutviklingen 
og tendensene i energisektoren med henblikk på 
utarbeiding av framtidige regelverksmessige tiltak eller 
revisjon av eksisterende regelverk, også med hensyn 
til det indre energimarkeds virkemåte, med henblikk 
på gjennomføring av strategiene på mellomlang og 
lang sikt i energisektoren for å fremme en bærekraftig 
utvikling, samt med henblikk på utarbeiding av 
langsiktige frivillige avtaler med industrien og andre 
berørte parter og utvikling av standarder og merkings- og 
sertifiseringsordninger, eventuelt også i samarbeid med 
tredjestater og internasjonale organisasjoner,

b) opprettelse, utvidelse eller omorganisering av strukturer 
og verktøyer for å utvikle bærekraftige energisystemer, 
herunder lokal og regional energiforvaltning, og 
utvikling av hensiktsmessige finansielle produkter og 
markedsordninger, basert på erfaringer med tidligere og 
nåværende nett,

c) fremming av bærekraftige systemer og bærekraftig utstyr 
på energiområdet slik at dette kan trenge ytterligere 
gjennom på markedet samt stimulere til investeringer som 
kan lette overgangen fra demonstrasjon til markedsføring 
av mer effektiv teknologi, holdningskampanjer og 
oppbygging av institusjonell kapasitet,

d) utvikling av strukturer for informasjon, utdanning og 
opplæring; bruk av resultater, fremming og formidling 
av sakkunnskap og beste praksis til alle forbrukere, 
formidling av resultatene av tiltakene og prosjektene og 
samarbeid med medlemsstatene gjennom fungerende 
nett,
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e) overvåking av gjennomføringen og virkningen av 
Fellesskapets regelverksmessige tiltak og støttetiltak.

Artikkel 44

Markedsintroduksjonsprosjekter

Fellesskapet skal støtte prosjekter som gjelder 
markedsintroduksjon av fellesskapsrelevante nyskapende 
teknikker, prosesser, produkter eller praksis som allerede er 
blitt demonstrert teknisk med godt resultat. De skal utformes 
med tanke på å fremme en mer utstrakt bruk av slike teknikker, 
prosesser, produkter eller slik praksis i de deltakende statene 
og lette deres introduksjon på markedet.

Av s n i t t  3

år l i g 	 a r b e i d s p r o g r am

Artikkel 45

Årlig arbeidsprogram

Det årlige arbeidsprogrammet skal i samsvar med målene 
fastsatt i artikkel 37 inneholde en nærmere beskrivelse av

a) hvilke tiltak som er nødvendige for å gjennomføre det,

b) prioriteringer,

c) kvalitative og kvantitative mål,

d) passende vurderingskriterier og kvantitative og 
kvalitative indikatorer for å analysere effektiviteten når 
det gjelder å få resultater som vil bidra til å nå målene i 
særprogrammene og i rammeprogrammet som helhet,

e) tidsplaner for gjennomføring,

f) regler for deltaking,

g) kriterier for utvelging og vurdering av tiltakene.

AVDELING III

ALMINNELIGE	BESTEMMELSER	OG	
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 46

Komiteer

1. Kommisjonen skal bistås av følgende komiteer:

a) Komiteen for programmet for entreprenørskap og 
nyskaping, kalt «Forvaltningskomiteen for EIP (EIPC)»,

b) Komiteen for støtteprogrammet for IKT-politikk, kalt 
«Forvaltningskomiteen for IKT (ICTC)»,

c) Komiteen for programmet «Intelligent energi for 
Europa», kalt «Forvaltningskomiteen for IEE (IEEC)».

Kommisjonen skal med bistand fra EIPC og i nært samarbeid 
med ICTC og IEEC fullt ut sikre samordning og samarbeid 
på tvers av hele rammeprogrammet, herunder strategisk 
forvaltning, samt en sammenhengende helhetlig gjennomføring.

2. Når det gjelder komiteene nevnt i nr. 1, får artikkel 4 og 
7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteene nevnt i nr. 1 fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 47

Brukerhåndbok

1. Etter at rammeprogrammet har trådt i kraft, skal 
Kommisjonen utgi en lettlest og brukervennlig håndbok 
med et sett klare, enkle og oversiktlige allmenne prinsipper 
for støttemottakernes deltaking i rammeprogrammet. 
Brukerhåndboken bør særlig lette deltakingen av SMB-er.

2. Kommisjonen skal sikre at tidsrommet mellom inngivelsen 
av en søknad og underretningen om vurderingsresultatet er 
kortest mulig. Vurderingsresultatet skal sendes ut innen rimelig 
tid.

Artikkel 48

Strategisk rådgivende utvalg for konkurranseevne og 
nyskaping

Kommisjonen skal bistås av et strategisk rådgivende utvalg for 
konkurranseevne og nyskaping sammensatt av representanter 
for industri- og næringslivsorganisasjoner, herunder 
representanter for SMB-er, samt andre sakkyndige. Deres 
sakkunnskap bør være tilknyttet de sektorer og temaer som tas 
opp i rammeprogrammet, herunder finansiering, IKT, energi 
og miljønyskaping.

Artikkel 49

Oppheving

Beslutning 96/413/EF oppheves.

Artikkel 50

Overgangstiltak

Tiltakene for å nå målene fastsatt i artikkel 27 bokstav b) skal 
gjennomføres i henhold til beslutning nr. 456/2005/EF inntil 
31. desember 2008.

Deretter skal tiltakene som iverksettes i henhold til beslutning 
nr. 456/2005/EF på eller før den datoen, forvaltes i samsvar 
med nevnte beslutning, bortsett fra at komiteen nedsatt ved 
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nevnte beslutning skal erstattes med ICTC, nedsatt ved 
artikkel 46 nr. 1 bokstav b) i denne beslutning.

Når det gjelder tjenestene nevnt i artikkel 21 nr. 2 bokstav a), 
kan Kommisjonen fram til 31. desember 2007 fortsette å 
drive euroinfosenternettet og inngå årlige særavtaler om 
støtte med nettets medlemmer som finansieres under dette 
rammeprogram, og opprettholde driftsordningene i det forrige 
flerårige programmet for foretak og entreprenørskap, opprettet 
ved vedtak 2000/819/EF.

Artikkel 51

Ikrafttredelse

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

Utferdiget i Strasbourg, 24. oktober 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President Formann
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VEDLEGG I

Veiledende budsjettfordeling

Veiledende budsjettbevilgninger til de enkelte programmene er som følger:

a) 60 % av det samlede budsjettet til gjennomføring av programmet for entreprenørskap og nyskaping, hvorav 
omtrent en femdel til fremming av miljønyskaping,

b) 20 % av det samlede budsjettet til gjennomføring av støtteprogrammet for IKT-politikk,

c) 20 % av det samlede budsjettet til gjennomføring av programmet «Intelligent energi for Europa».

________
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VEDLEGG II

Gjennomføringsbestemmelser for Fellesskapets finansieringsordninger for SMB-er nevnt i artikkel 17

1.	 FELLESbestemmelser	FOR	ALLE	FELLESSKAPETS	FINANSIERINGSORDNINGER	FOR	SMB-er

A.	 Budsjett

Budsjettbevilgningen skal dekke den samlede kostnaden ved hver ordning, herunder betalingsforpliktelser 
overfor finansformidlere, f.eks. tap i forbindelse med garantier, administrasjonsgebyrer til EIF og 
internasjonale finansinstitusjoner som forvalter Unionens midler, samt andre berettigede kostnader eller 
utgifter.

Overføring av midler mellom ordninger skal være fleksibel slik at det er mulig å gjøre tilpasninger til ny 
utvikling og vekslende markedsvilkår så lenge rammeprogrammets varer.

B.	 Forvaltningskontoer

Egne forvaltningskontoer skal opprettes av EIF og relevante internasjonale finansinstitusjoner for 
budsjettmidlene som er avsatt til hver ordning. Kontoene kan være rentebærende. Renter som opptjenes 
fram til og med 31. desember 2013, kan legges til midlene og brukes til de respektive ordningenes formål.

Betalinger som forvalteren foretar for å oppfylle betalingsforpliktelser overfor finansformidlere, skal 
belastes den aktuelle forvaltningskontoen. Beløp som forvalteren skal tilbakebetale til Den europeiske 
unions alminnelige budsjett, forvalterens administrasjonsgebyrer og andre berettigede kostnader og utgifter 
skal belastes forvaltningskontoen i samsvar med vilkårene fastsatt i avtalene mellom Kommisjonen og 
forvalteren. Forvaltningskontoen skal godskrives inntekter fra Kommisjonen, renter og, avhengig av 
ordningen, inntekter fra realiserte investeringer (GIF) eller tilsagns- og garantiprovisjon samt andre 
fordringer (SMEG).

Etter 31. desember 2013 skal en eventuell saldo på forvaltningskontoene tilbakeføres til Den europeiske 
unions alminnelige budsjett, med unntak av midler som er avsatt men ennå ikke belastet, samt de beløp 
som er nødvendige for å dekke berettigede kostnader og utgifter.

C.	 Gebyrer

Det skal kreves passende gebyr for forvaltningen av ordningene. Gebyrene skal fastsettes av Kommisjonen 
i samsvar med markedspraksis og ta hensyn til følgende:

– ordningens samlede varighet og kravene til overvåking ut over budsjettforpliktelsesperioden,

– de berettigede statene,

–  i hvilken grad ordningen er ny og sammensatt,

–  hvor mye virksomhet som er knyttet til ordningen, f.eks. markedsundersøkelser, kartlegging av og 
forhandlinger med formidlere, utarbeiding av avtaler, avslutning, overvåking og rapportering.

D.	 Synlighet	og	bevisstgjøring

Alle formidlere skal sørge for at det på passende måte framgår og er klart at støtten gis av Fellesskapet, 
herunder gjennom tilstrekkelige opplysninger om finansieringsmulighetene rammeprogrammet gir.

Det må sikres at de endelige støttemottakerne er tilstrekkelig informert om tilgjengelige finansierings-
muligheter.
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2.	 GJENNOMFØRING	AV	GIF

A.	 Innledning

 Kommisjonen og EIF skal inngå en avtale om forvaltning og overvåking. Kommisjonen skal anvende 
særlige retningslinjer for forvaltningen av midlene.

B.	 Formidlere

 Målgruppen for GIF1 og GIF2 er formidlere som driver forretningsvirksomhet, og som forvaltes av 
uavhengige grupper med en passende sammensetning av ferdigheter og erfaring. Formidlerne skal velges 
ut etter beste forretnings- og markedspraksis på en åpen måte som ikke innebærer forskjellsbehandling, 
uten at det oppstår interessekonflikter og med et mål om å samarbeide med et bredt utvalg av spesialiserte 
fond eller lignende strukturer.

C.	 Støttekriterier

 GIF skal utfylle den virksomhet som EIB-gruppen, herunder EIF, utfører med egne ressurser, ved å 
vedta en investeringspolitikk med høyere risikoprofil, både med hensyn til formidlerfond og deres 
investeringspolitikk.

 GIF1

 GIF1 skal investere i formidlende risikokapitalfond og andre investeringsredskaper som investerer i opptil 
10 år gamle SMB-er, gjerne ved å innlede investeringer før A-stadiet (såkornfase) eller under A-stadiet 
(startfase) og følge opp med ytterligere investering når det trengs. Den vanlige høyeste samlede investering 
i et formidlende risikokapitalfond skal være 25 % av fondets samlede kapital eller opptil 50 % for nye fond 
som vil kunne være en kraftig pådriver i utviklingen av risikokapitalmarkeder for en særskilt teknologi eller 
i en særskilt region, samt investeringsredskaper som forvaltes av såkorninvestorer. Den høyeste samlede 
investering i et formidlende risikokapitalfond skal være 50 % i de tilfeller der fondets investering er rettet 
mot SMB-er som er aktive innenfor miljønyskaping. Minst 50 % av kapitalen som investeres i et fond, skal 
stilles til rådighet av investorer som arbeider på vilkår som tilsvarer vanlige markedsvilkår (i henhold til 
prinsippet om normal markedsatferd), uavhengig av den juridiske formen og eierstrukturen til investorene 
som stiller denne delen av kapitalen til rådighet. Det kan ikke inngås forpliktelser på over 30 millioner 
euro i et bestemt fond. GIF1 kan saminvestere med EIFs egne midler eller midler innenfor rammen av 
EIB-mandatet eller andre midler som forvaltes av EIF.

 GIF2

 GIF2 skal investere i formidlende risikokapitalfond som investerer i SMB-er, gjerne på B- og C-stadiene 
(utvidelse). Den vanlige høyeste samlede investering i et formidlende risikokapitalfond skal være 15 % av 
fondets samlede kapital, eller opptil 25 % for

– nye fond som vil kunne være en kraftig pådriver i utviklingen av risikokapitalmarkeder for en 
særskilt teknologi eller i en særskilt region,

– fond der investeringen i hovedsak er rettet mot SMB-er som er aktive innenfor miljønyskaping,

– fond som er opprettet av nye forvaltningsgrupper.

 Ved saminvestering av GIF2-midler med EIFs egne midler eller midler innenfor rammen av EIB-mandatet 
eller andre midler som forvaltes av EIF, skal GIF2-bidraget høyst utgjøre 15 %. Minst 50 % av kapitalen 
som investeres i et fond, skal stilles til rådighet av investorer som arbeider på vilkår som tilsvarer vanlige 
markedsvilkår (i henhold til prinsippet om normal markedsatferd), uavhengig av den juridiske formen 
og eierstrukturen til investorene som stiller denne delen av kapitalen til rådighet. Det kan ikke inngås 
forpliktelser på over 30 millioner euro i et bestemt fond.

D.	 Likestilte	investeringer

 Investeringer som foretas innenfor rammen av GIF i et formidlerfond, skal likestilles med investeringer 
som foretas av private investorer.
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E.	 Nøkkelrolle

 For nye fond som vil kunne være en kraftig pådriver i utviklingen av risikokapitalmarkeder for en særskilt 
teknologi eller i en særskilt region, kan EIF ha rollen som nøkkelinvestor.

F.	 Innsyn	i	vilkårene

 EIF skal sikre at vilkårene for finansiering innenfor rammen av GIF1 og GIF2 gir mulighet for innsyn og 
er forståelige.

G.	 GIFs	varighet

 GIF skal være en langsiktig ordning der det investeres i formidlerfond for fem til tolv år. I alle tilfeller skal 
ingen investering vare lenger enn 19 år fra det tidspunkt da overdragelsesavtalen mellom Kommisjonen og 
EIF ble undertegnet. I avtalene mellom EIF og formidlerne skal det fastsettes egnede uttredelsesstrategier.

H.	 Realisering	av	investeringer

 Ettersom investeringene som skal foretas innenfor rammen av GIF, i hovedsak vil gå til ikke-børsnoterte, 
illikvide enheter, skal disse investeringene realiseres på grunnlag av utdelingen av inntektene som 
formidlerne mottar for salget av sine investeringer i SMB-er.

I.	 Reinvestering	av	inntekter	fra	realiserte	investeringer

 Inntekter, herunder utbytte og tilbakebetalinger mottatt av EIF før 31. desember 2013, skal legges til GIF-
midlene og brukes til formål innenfor rammen av GIF.

3.	 GJENNOMFØRING	AV	SMEG-ORDNINGEN

A.	 Innledning

 Kommisjonen og EIF skal inngå en avtale om forvaltning og overvåking, som skal være i samsvar med 
vanlig handelspraksis. Kommisjonen skal anvende særlige retningslinjer for forvaltningen av midlene.

B.	 Formidlere

 Formidlere skal velges blant garantiordningene som allerede finnes, eller som kan opprettes i 
støtteberettigede stater, herunder organisasjoner som stiller gjensidige garantier, og enhver annen egnet 
finansinstitusjon. Framgangsmåtene for utvelging skal være åpne og ikke innebære forskjellsbehandling, 
og interessekonflikter skal unngås.

 Formidlere skal velges ut etter beste markedspraksis, samtidig som det tas hensyn til virkningen på

–  omfanget av finansiering (lånefinansiering, egenkapital eller kvasiegenkapital) som stilles til 
rådighet for SMB-er, og/eller

–  SMB-ers tilgang til finansiering og/eller

–  risikoen som vedkommende formidler påtar seg ved å finansiere SMB-er.

C.	 Berettigelse

 De finansielle kriteriene for støtte innenfor rammen av SMEG skal fastsettes for hver formidler på grunnlag 
av dennes virksomhet, med mål om å nå så mange SMB-er som mulig. Disse reglene skal gjenspeile 
markedsvilkårene og markedspraksisen i det aktuelle området.

 Det kan gis støtte til finansiering av anskaffelse av materielle og immaterielle eiendeler, herunder nyska-
pingsvirksomhet, teknologisk utvikling og lisensanskaffelse.
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 Kriterier i forbindelse med den fjerde delen av SMEG, d) verdipapirisering av SMB-ers lånefinansierings-
porteføljer, skal omfatte enkeltstående transaksjoner, transaksjoner med flere partnere samt transaksjoner 
der flere stater inngår. Støttekriteriene skal baseres på beste markedspraksis, særlig med hensyn til den 
verdipapiriserte porteføljens kredittverdighet og risikospredning.

D.	 Garantivilkår

 Garantiene som EIF stiller på vegne av Kommisjonen innenfor de ulike delene av SMEG med hensyn til 
a) lånefinansiering, b) mikrokreditt og c) egenkapital eller kvasiegenkapital, skal dekke en del av risikoen 
finansformidleren tar i forbindelse med finansieringsporteføljen for enkeltstående transaksjoner. Den fjerde 
delen av SMEG, d) verdipapirisering, skal innebære risikodeling i forbindelse med visse verdipapiriserte 
andeler som har forrang framfor den mest risikovillige delen av investeringen, eller som plasserer risikoen 
ved en betydelig del av den mest risikovillige delen av investeringen hos den opprinnelige investoren, mens 
risikoen ved den resterende delen deles.

 Garantier som stilles av EIF innenfor de ulike delene av SMEG med hensyn til a) lånefinansiering, b) 
mikrokreditt og c) egenkapital eller kvasiegenkapital, skal vanligvis likestilles med garantier eller eventuelt 
med finansiering som ytes av formidleren.

 EIF kan pålegge en finansformidler et gebyr beregnet på grunnlag av beløp som det er gitt tilsagn om, men 
som ikke er anvendt i samsvar med en avtalt tidsplan (tilsagnsgebyr) samt garantigebyrer. EIF kan også 
kreve gebyrer for enkeltstående verdipapiriseringstransaksjoner.

E.	 Tak	for	det	samlede	tapsbeløpet

 Det skal fastsettes et tak for kostnadene ved SMEG-ordningen for Den europeiske unions alminnelige 
budsjett slik at de under ingen omstendigheter overskrider budsjettbevilgningen som stilles til rådighet for 
EIF i henhold til denne ordningen. Det skal ikke være betingede forpliktelser på budsjettet.

 EIFs forpliktelse til å påta seg en del av formidlerens tap skal bestå inntil de samlede utbetalingene for å 
dekke tapene på en gitt finansieringsportefølje, eventuelt minus det samlede beløpet som er inndrevet etter 
at tapet ble påvist, når et forhåndsavtalt beløp, deretter bortfaller EIFs garanti automatisk.

F.	 Innbetaling	til	forvaltningskontoen	av	inndrevne	beløp	og	annen	inntekt

 Eventuelle inndrevne beløp fra en gitt formidler skal godskrives forvaltningskontoen og inngå i 
beregningen av EIFs høyeste dekning av formidlerens tap. Eventuelle andre inntekter, som tilsagns- og 
garantigebyrer, skal godskrives forvaltningskontoen og, dersom de mottas før 31. desember 2013, legges 
til midlene for SMEG-ordningen.

G.		 SMEG-ordningens	varighet

 Garantier til SMB-er kan ha en varighet på inntil ti år.

4.	 GJENNOMFØRING	AV	CBS

A.	 Innledning

 Retningslinjer for gjennomføringen av såkornkapitaltiltaket og partnerskapstiltaket, herunder forvaltning og 
overvåking, skal avtales mellom Kommisjonen og EIF eller de relevante internasjonale finansinstitusjonene.

 Formidlere skal velges ut etter beste markedspraksis.

 Framgangsmåtene for utvelging når det gjelder yting av faglig bistand skal være åpne og ikke innebære 
forskjellsbehandling, og interessekonflikter skal unngås.

B.	 Såkornkapitaltiltaket

 Såkornkapitaltiltaket skal gjennomføres på forvaltningsbasis. Budsjettbevilgningene skal dekke alle 
tiltakets kostnader, herunder administrasjonskostnader og andre berettigede kostnader eller utgifter. Det gis 
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støtte til investeringsfond som har såkornkapital i sitt overordnede investeringsprogram, ved å dekke deler 
av administrasjonskostnadene som oppstår i den forbindelse.

C.	 Partnerskapstiltak

 Partnerskapstiltaket skal forvaltes gjennom EIF eller relevante internasjonale finansinstitusjoner. Det 
skal omfatte faglig bistand, administrasjonskostnader og andre berettigede kostnader til støtte for 
kapasitetsoppbygging.

5.	 VURDERING

 De eksterne vurderingene skal foretas av uavhengige sakkyndige, samtidig som det tas hensyn til virkningen 
av vekst- og sysselsettingsinitiativet innført ved rådsbeslutning 98/347/EF av 19. mai 1998 om tiltak for 
finansieringsbistand til nyskapende små og mellomstore bedrifter (SMB) som skaper arbeidsplasser — vekst- 
og sysselsettingsinitiativet(1) og det flerårige programmet for entreprenørskap og foretak, særlig for SMB-er. 
I de eksterne vurderingene skal virkningene av Fellesskapets finansieringsordninger for SMB-er vurderes, 
og det skal gis en kvalitativ og kvantitativ analyse av oppnådde resultater, særlig gjennom en vurdering av 
katalysatorvirkningen og forholdet mellom nytte og kostnad for hver ordning. Vurderingsrapportene skal 
inneholde statistiske opplysninger for hele Unionen og for de enkelte medlemsstatene og andre deltakerstater, 
herunder

– for GIF, antall SMB-er som er oppnådd og antall arbeidsplasser som er skapt,

– avkastning til investorer,

– for SMEG-ordningen, antallet og verdien av lån gitt av finansformidlere til SMB-er, antall SMB-er som 
er oppnådd og antallet og verdien av misligholdte lån,

– for såkornkapitaltiltaket, antall organisasjoner som har fått støtte og omfanget av 
såkornkapitalinvesteringer,

– for partnerskapstiltaket, antall formidlere som har fått støtte og antall SMB-er som er oppnådd,

– eventuelle særlige resultater med hensyn til miljønyskaping.

 Resultatene og erfaringene som kommer til uttrykk i de eksterne sakkyndiges rapporter, og formidling av beste 
praksis mellom berørte parter, skal synliggjøres på en passende måte.

_________

(1) EFT L 155 av 29.5.1998, s. 43.
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VEDLEGG III

Nærmere opplysninger om tjenestene til støtte for foretak og nyskaping nevnt i artikkel 21

a) Tjenester i forbindelse med informasjon, tilbakemeldinger, foretakssamarbeid og internasjonalisering:

– formidle informasjon om hvordan det indre marked for varer og tjenester fungerer og hvilke muligheter 
det tilbyr, blant annet ved å vise til anbudsmuligheter,

– aktivt fremme fellesskapsinitiativer, fellesskapspolitikk og fellesskapsprogrammer som er relevante for 
SMB-er og informasjon til SMB-er om framgangsmåtene for å søke om deltaking i slike programmer,

– praktiske verktøyer for å måle virkningen av eksisterende regelverk på SMB-er,

– bidra til å gjennomføre Kommisjonens konsekvensanalyser,

– anvende andre passende midler for å engasjere SMB-er i europeisk politikkutforming,

– bistå SMB-er med å utvikle virksomhet over landegrensene og internasjonale nett,

– støtte SMB-er for å finne relevante partnere i privat eller offentlig sektor gjennom passende verktøyer.

b) Tjenester i forbindelse med nyskaping og overføring både av teknologi og kunnskap:

– formidle informasjon og holdningsskapende tiltak i forbindelse med nyskapingsorientert politikk, 
regelverk og støtteprogrammer,

– delta i formidling og bruk av forskningsresultater,

– yte formidlingstjenester for teknologi- og kunnskapsoverføring samt for partnerskapsbygging mellom alle 
typer nyskapingsaktører,

– fremme foretaks, særlig SMB-ers, nyskapingsevne,

– lette kontakten med andre nyskapingstjenester, herunder tjenester i tilknytning til immaterialrett.

c) Tjenester som oppmuntrer SMB-er til å delta i det sjuende FTU-rammeprogrammet:

– holdningsskapende tiltak blant SMB-er for å øke kunnskapen om det sjuende FTU-rammeprogrammet,

– hjelpe SMB-er med å kartlegge sine behov når det gjelder forskning og teknologisk utvikling og finne 
relevante partnere,

– støtte SMB-er når det gjelder forberedelser til og samordning av prosjektforslag om deltaking i det 
sjuende FTU-rammeprogrammet.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 150 nr. 4 og artikkel 157 nr. 3,

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) Den europeiske audiovisuelle sektor spiller en nøkkelrolle 
i framveksten av et europeisk borgerskap ettersom den 
er et av de viktigste verktøyene i formidlingen av 
Unionens felles grunnleggende sosiale og kulturelle 
verdier til europeere, særlig ungdommer. Støtten fra 
Fellesskapet skal gjøre det mulig for den europeiske 
audiovisuelle sektor å fremme tverrkulturell dialog, 
øke de europeiske kulturenes gjensidige kunnskap om 
hverandre og utvikle sitt politiske, kulturelle, sosiale og 
økonomiske potensial, som utgjør en ekte tilleggsverdi i 
oppgaven med å virkeliggjøre et europeisk borgerskap. 
Hensikten med slik støtte er å øke konkurranseevnen 
og særlig markedsandelen til ikke-nasjonale europeiske 
verker i Europa.

2) Det er også nødvendig å fremme et aktivt borgerskap 
og gjøre mer for å sikre respekt for prinsippet om 
menneskeverd, fremme likestilling mellom menn og 
kvinner og bekjempe alle former for forskjellsbehandling 
og utstøting, herunder rasisme og fremmedfrykt.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 24.11.2006, s.12, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 68/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 6.

(1) EUT C 255 av 14.10.2005, s. 39.
(2) EFT C 164 av 5.7.2005, s. 76.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), Rådets felles holdning av 24. juli 2006 (EUT C 251 E av 17.10.2006, 
s. 1) og Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2006 (ennå ikke 
offentliggjort i EUT).

3) Alle tiltak som vedtas i henhold til dette program, 
bør være i samsvar med Den europeiske unions pakt 
om grunnleggende rettigheter, særlig artikkel 11 om 
ytringsfrihet og mediemangfold.

4) I artikkel 22 i nevnte pakt fastslås det at Unionen skal 
respektere kulturelt og språklig mangfold. Det er derfor 
nødvendig å ta hensyn til de særlige behovene til de små 
medlemsstatene og til medlemsstater med mer enn ett 
språkområde.

5) Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor er i 
samsvar med traktatens artikkel 151.

6) Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor inngår 
også i Unionens nye strategiske mål om å styrke 
opplæring, sysselsetting, økonomiske reformer og sosial 
utjevning i en kunnskapsøkonomi, som ble fastsatt 
på Det europeiske råds møte i Lisboa 23. og 24. mars 
2000. Det europeiske råd fastslo i sine konklusjoner at 
«innholdsindustrien skaper en tilleggsverdi ved å utnytte 
og skape et nett for kulturelt mangfold i Europa». Denne 
strategien ble bekreftet på Det europeiske råds møte i 
Brussel 20. og 21. mars 2003.

7) Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor bygger 
på den betydelige erfaring som ble oppnådd i forbindelse 
med programmene MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus 
og MEDIA-opplæring(4), som siden 1991 har bidratt til 
utviklingen av den europeiske audiovisuelle industrien, 
noe som kommer klart fram i vurderingen av disse 
programmene.

(4) Programmene ble opprettet ved
– rådsbeslutning 90/685/EØF av 21. desember1990 om iverksetting 

av et handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske 
audiovisuelle industri (MEDIA) (1991-1995) (EFT L 380 av 
31.12.1990, s. 37) (MEDIA I),

– rådsbeslutning 95/563/EF av 10. juli 1995 om iverksetting av et 
program for å fremme utviklingen og distribusjonen av europeiske 
audiovisuelle verk (MEDIA II - utvikling og distribusjon) (1996-
2000) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 25) og rådsbeslutning 95/564/EF 
av 22. desember 1995 om iverksetting av et opplæringsprogram for 
yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA 
II - Opplæring) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II),

– rådsbeslutning 2000/821/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av 
et program for å fremme utvikling, distribusjon og markedsføring av 
europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Pluss – utvikling, distribusjon 
og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 av 30.12.2000, s. 82). 
Beslutningen sist endret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 
av 1.5.2004, s. 1) (MEDIA Pluss).

– europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/2001/EF av 19. januar 
2001 om iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i den 
europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-opplæring) (2001-
2005) (EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1). Beslutningen sist endret ved 
forordning (EF) nr. 885/2004 (MEDIA-opplæring).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSBESLUTNING	nr.	1718/2006/EF

av	15.	november	2006

om	gjennomføringen	av	et	program	til	støtte	for	den	europeiske	audiovisuelle	sektor	(MEDIA	2007)(*)

	2010/EØS/38/33
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8) Resultatene som ble oppnådd, viser at fellesskapstiltakene 
i hovedsak bør være konsentrert om:

– forut for produksjonsfasen: utviklingen av europeis-
ke audiovisuelle verker og tilegning og styrking av 
audiovisuelle ferdigheter, der sistnevnte må ses som 
en integrert del av de audiovisuelle forarbeidene,

– etter produksjonsfasen: distribusjon, kinoframvis-
ning og markedsføring av europeiske audiovisuelle 
verker,

– digitalisering, som utgjør et avgjørende bidrag til å 
styrke den audiovisuelle sektor og er en vesentlig 
del av MEDIA 2007. Støtte til digitale tjenester og 
europeiske kataloger er et av de prioriterte områdene 
i programmet for å løse problemet med oppsplitting 
av det europeiske audiovisuelle markedet.

9) MEDIA-programmet bør støtte filmskapere (manuskript-
forfattere og regissører) i den skapende prosessen og 
oppmuntre dem til å utvikle og tilegne seg nye kreative 
teknikker som vil styrke den europeiske audiovisuelle 
sektors evne til nyskaping.

10) Det finnes mer enn en plattform for digitalisering i 
forbindelse med filmframvisninger, avhengig av ulike 
typer bruk, brukere og behov. Forsøksprosjektene i 
MEDIA-programmet gir en mulighet for utprøving når 
det gjelder framtidig utvikling i den audiovisuelle sektor.

11) Det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: 
i2i audiovisuell», som utfyller programmene MEDIA 
Plus og MEDIA-opplæring, markerte et ytterligere trinn 
i gjennomføringen av Fellesskapets politikk til støtte 
for den audiovisuelle sektor. Formålet med tiltaket er 
særlig å bidra til å løse de finansieringsproblemene 
små og mellomstore bedrifter (SMB) i denne sektoren 
har. Vurderingen av «Vekst og audiovisuelle medier: 
i2i audiovisuell» har vist at tiltaket oppfyller sektorens 
behov og at det er nødvendig å videreføre Fellesskapets 
innsats langs de samme linjene, men at tiltakene i større 
grad bør være rettet mot sektorens særskilte behov.

12) Den europeiske audiovisuelle sektor kjennetegnes av et 
betydelig potensial for vekst, nyskaping og dynamikk, 
av en oppsplitting av markedet som følge av kulturelt 
og språklig mangfold og, som en følge av dette, av 
et stort antall små og mellomstore bedrifter og svært 
små foretak med en stadig mangel på kapital. Ved 
gjennomføringen av Fellesskapets støtte bør det tas 
hensyn til den audiovisuelle sektors egenart samt sikres 
at administrative og finansielle framgangsmåter med 
hensyn til mengden av støtte forenkles i så stor grad som 
mulig og tilpasses de målene som skal nås og sektorens 
praksis og behov.

13) En stor hindring for konkurransen i hele EU er at det 
nesten ikke finnes selskaper som spesialiserer seg på 
lånefinansiering i den audiovisuelle sektor.

14) Kommisjonen og medlemsstatene bør vurdere sin støtte 
til den audiovisuelle sektor på nytt, særlig resultatene av 
det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: 
i2i audiovisuell», for å avgjøre i hvilken grad framtidig 
støtte kan forenkle utviklingen av særlige tilbud til små 
og mellomstore bedrifter med hensyn til lånefinansiering.

15) Lånefinansieringssystemer som er utviklet i 
medlemsstatene for å fremme nasjonale audiovisuelle 
prosjekter og skaffe til veie privat kapital, bør undersøkes 
for å se om slik kapital kan gjøres tilgjengelig for ikke-
nasjonale europeiske prosjekter.

16) Økt åpenhet og spredning av opplysninger om det 
europeiske audiovisuelle markedet kan gjøre aktørene 
i sektoren, særlig små og mellomstore bedrifter, mer 
konkurransedyktige. Dette kan styrke private investorers 
tillit fordi det gir dem bedre forståelse for industriens 
potensial. Det vil også gjøre det enklere å vurdere og følge 
opp Fellesskapets tiltak. Den europeiske unions deltaking 
i Det europeiske observatorium for det audiovisuelle 
område skal bidra til å nå disse målene.

17) I et fellesskap med 25 medlemsstater blir samarbeid 
i økende grad et strategisk middel for å styrke den 
europeiske filmindustriens konkurranseevne. Det er 
derfor behov for økt støtte til nett som omfatter hele 
EU på alle nivåer i MEDIA-programmet — opplæring, 
utvikling, distribusjon og markedsføring. Dette gjelder 
særlig samarbeid med aktører fra de medlemsstatene som 
har tiltrådt Den europeiske union etter 30. april 2004. Det 
bør understrekes at enhver strategi for samarbeid mellom 
aktørene i den audiovisuelle sektor bør være i samsvar 
med Fellesskapets konkurranseregelverk.

18) Offentlig støtte til film på europeisk, nasjonalt, 
regionalt eller lokalt plan er viktig for å løse sektorens 
strukturproblemer og gjøre det mulig for den europeiske 
audiovisuelle industrien å møte utfordringene knyttet til 
globaliseringen.

19) Søkerstater til Den europeiske union og de EFTA-
statene som er parter i EØS-avtalen, kan delta i 
fellesskapsprogrammene i henhold til de avtaler som er 
inngått med disse statene.

20) Det er behov for å styrke samarbeidet mellom MEDIA og 
Eurimages, men uten at det fører til integrasjon når det 
gjelder finansielle og administrative spørsmål.

21) Det europeiske råd vedtok på sitt møte i Tessaloniki 
19. og 20. juni 2003 «Dagsorden for Vest-Balkan: 
på vei mot europeisk integrasjon», der det fastslås at 
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fellesskapsprogrammene skal være åpne for deltaking 
for stater som gjennomgår en stabiliserings- og 
assosieringsprosess på grunnlag av rammeavtaler som vil 
bli inngått mellom Fellesskapet og disse statene.

22) De andre europeiske statene som er parter i Europarådets 
konvensjon om fjernsyn over landegrensene, utgjør en 
integrert del av det europeiske audiovisuelle området 
og bør derfor ha mulighet til, dersom de ønsker det og 
idet det tas hensyn til budsjettmessige overveielser eller 
prioriteringer innenfor deres audiovisuelle industri, å 
delta i programmet eller nyte godt av et mer begrenset 
samarbeid på grunnlag av tilleggsbevilgninger og 
særordninger, på vilkår som skal fastsettes i avtaler 
mellom de berørte partene.

23) Samarbeid med ikke-europeiske tredjestater som utvikles 
på grunnlag av gjensidige og balanserte interesser, kan 
skape en tilleggsverdi for den europeiske audiovisuelle 
industrien med hensyn til markedsføring, markedsadgang, 
distribusjon, spredning og visning av europeiske verker i 
disse statene. Et slikt samarbeid bør utvikles på grunnlag 
av tilleggsbevilgninger og særordninger som skal avtales 
mellom de berørte parter.

24) Det bør treffes egnede tiltak for å hindre uregelmessigheter 
og bedrageri og for å kreve tilbake midler som er tapt, 
urettmessig utbetalt eller brukt på feil måte.

25) I denne beslutning fastsettes det for hele programmets 
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den 
årlige budsjettbehandlingen, som definert i nr. 37 i den 
tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(1).

26) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
denne beslutning, 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).

27) Ordningene for å overvåke og vurdere tiltakene bør 
omfatte detaljerte, årlige rapporter samt særskilte, 
målbare, oppnåelige, relevante og tidsbegrensede mål og 
indikatorer.

28) Det må fastsettes tiltak for å sikre overgangen fra 
programmene MEDIA Plus og MEDIA-opplæring til 
programmet fastsatt ved denne beslutning.

29) Ettersom målene for denne beslutning ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 

(1) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen sist endret ved beslutning 

nr. 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

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 beslutning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

KAPITTEL I

OVERORDNEDE	MåL	OG	BUDSJETT

Artikkel 1

Programmets overordnede mål og prioriteringer

1. I denne beslutning fastsettes et program for støtte til den 
europeiske audiovisuelle sektor, heretter kalt «programmet», 
for tidsrommet 1. januar 2007-31. desember 2013.

2. Den audiovisuelle sektor er et viktig virkemiddel i 
arbeidet med å formidle og utvikle europeiske kulturelle verdier 
og skape høyt kvalifiserte, framtidsrettede arbeidsplasser. 
Sektorens skaperevne har en positiv innvirkning på 
konkurranseevnen og på kulturinteressen i offentligheten. 
Hensikten med programmet er å styrke den audiovisuelle 
sektor økonomisk slik at den kan spille sin kulturelle rolle på 
en mer effektiv måte gjennom å utvikle en industri som tilbyr 
et sterkt og mangfoldig innhold og en verdifull og tilgjengelig 
arv, samt gi nasjonal støtte en tilleggsverdi.

Programmets overordnede mål er å

a) bevare og styrke Europas kulturelle og språklige mangfold 
samt filmarv og audiovisuelle arv, å sikre offentligheten 
tilgang til denne arven og å fremme tverrkulturell dialog,

b) øke europeiske audiovisuelle verkers utbredelse og 
seertall innenfor og utenfor Den europeiske union, blant 
annet gjennom bedre samarbeid mellom aktørene,

c) styrke den europeiske audiovisuelle sektors 
konkurranseevne innenfor rammen av et åpent og 
konkurransedyktig europeisk marked som virker positivt 
på sysselsettingen, blant annet gjennom å fremme kontakt 
mellom yrkesutøvere på det audiovisuelle området.

3. For å nå disse målene skal programmet støtte

a) forut for produksjonsfasen: tilegning og styrking av 
ferdigheter på det audiovisuelle området og utvikling av 
europeiske audiovisuelle verker,

b) etter produksjonsfasen: distribusjon og markedsføring av 
europeiske audiovisuelle verker,

c) forsøksprosjekter for å sikre at programmet tilpasses 
markedsutviklingen.
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4. Følgende prioriteringer gjelder for innsatsområdene 
fastsatt i nr. 3:

a) fremme skaperevnen i den audiovisuelle sektor samt 
kunnskap om og spredning av Europas filmarv og 
audiovisuelle arv,

b) styrke strukturen i den europeiske audiovisuelle sektor, 
særlig små og mellomstore bedrifter,

c) redusere ubalansen i det europeiske audiovisuelle 
markedet mellom stater med høy audiovisuell 
produksjonskapasitet og stater eller regioner med lav 
audiovisuell produksjonskapasitet og/eller et begrenset 
geografisk og språklig område,

d) følge med på og støtte markedsutviklingen med hensyn 
til digitalisering, herunder markedsføring av interessante 
digitale kataloger over europeiske filmer på digitale 
plattformer.

Artikkel 2

Finansiell ramme

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av dette 
program for tidsrommet fastsatt i artikkel 1 nr. 1 skal være 754 
950 000 euro. Den veiledende fordelingen av dette beløpet på 
områder er angitt i nr. 1.4 i Kapittel II i vedlegget.

2. De årlige bevilgningene skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor den finansielle rammen.

KAPITTEL II

SÆRSKILTE	MåL	I	FASEN	FORUT	FOR	
AUDIOVISUELL	PRODUKSJON

Artikkel 3

Tilegning	og	styrking	av	ferdigheter	på	det	audiovisuelle	
området

På området tilegning og styrking av ferdigheter er programmets 
mål å

1. styrke ferdighetene til europeiske yrkesutøvere på det 
audiovisuelle området innenfor utvikling, produksjon, 
distribusjon/spredning og markedsføring, med sikte på 
å bedre europeiske audiovisuelle verkers kvalitet og 
potensial. Programmet skal særlig støtte tiltak innenfor 
følgende områder:

a) manuskriptskrivingsteknikker med sikte på å øke 
europeiske audiovisuelle verkers kvalitet og mulige 
utbredelse,

b) økonomisk, finansiell og forretningsmessig ledelse 
av produksjon, distribusjon og markedsføring av 
audiovisuelle verker for å gjøre det mulig å utvikle 
europeiske strategier allerede i utviklingsfasen,

c) bruk av digital teknologi forut for produksjonsfasen, 
til etterarbeider, distribusjon, markedsføring og 
arkivering av europeiske audiovisuelle programmer.

 Det skal også treffes tiltak for å sikre deltaking av 
yrkesutøvere og lærere fra andre stater enn dem der 
opplæringstiltakene som støttes i henhold til nr. 2 
bokstav a), b) og c), finner sted,

2. styrke den europeiske dimensjonen innenfor audiovisuelle 
opplæringstiltak gjennom

a) støtte til nettsamarbeid og mobilitet blant europeiske 
yrkesutøvere på utdanningsområdet, særlig:

– europeiske filmskoler,

– opplæringsinstitusjoner,

– yrkessektorens parter,

b) opplæring av lærere,

c) støtte til filmskoler,

d) samordnings- og markedsføringstiltak for de 
organer som støttes innenfor rammen av tiltakene 
fastsatt i nr. 1,

3. gjøre det mulig for yrkesutøvere fra de medlemsstatene 
som har tiltrådt Den europeiske union etter 30. april 
2004, å delta i opplæringstiltakene fastsatt i nr. 1 gjennom 
særlige stipendier.

Tiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegget.

Artikkel 4

Utvikling

1. På utviklingsområdet er programmets mål å

a) støtte utviklingen av produksjonsprosjekter som 
framlegges av uavhengige produksjonsselskaper, og som 
er beregnet på det europeiske og internasjonale markedet,

b) støtte utarbeiding av finansieringsplaner for europeiske 
produksjonsselskaper og -prosjekter, særlig finansiering 
av samproduksjoner.

2. Kommisjonen skal treffe tiltak for å sikre at virksomheten 
som støttes i forbindelse med styrking av faglig kompetanse og 
tiltakene fastsatt i nr. 1, utfyller hverandre.

3. Tiltakene fastsatt i nr. 1 og 2 skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegget.
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KAPITTEL III

SÆRSKILTE	MåL	I	FASEN	ETTER	AUDIOVISUELL	
PRODUKSJON

Artikkel 5

Distribusjon og spredning

På området distribusjon og spredning er programmets mål å

a) styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre 
distributørene til å investere i samproduksjon, innkjøp og 
markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer og å 
utarbeide samordnede markedsføringsstrategier,

b) øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske filmer 
på de europeiske og internasjonale markedene ved å 
stimulere til eksport, distribusjon på alle typer medier og 
kinoframvisning,

c) fremme tverrnasjonal spredning av europeiske audiovisu-
elle verker produsert av uavhengige produksjonsselska-
per ved å oppmuntre til samarbeid mellom kringkastings-
foretak på den ene siden og uavhengige produsenter og 
distributører på den andre siden,

d) oppmuntre til digitalisering av europeiske audiovisuelle 
verker og utvikling av et konkurransedyktig, digitalt 
marked,

e) oppmuntre kinoer til å utnytte de mulighetene som digital 
distribusjon gir.

Tiltakene fastsatt i bokstav a)-e) skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegget.

Artikkel 6

Markedsføring

På markedsføringsområdet er programmets mål å

a) øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle verker ved å 
sikre at den europeiske audiovisuelle sektor har tilgang til 
europeiske og internasjonale fagmesser,

b) lette det europeiske og internasjonale publikums tilgang 
til europeiske audiovisuelle verker,

c) oppmuntre nasjonale organisasjoner som arbeider med 
markedsføring av filmer og audiovisuelle programmer, 
til felles tiltak,

d) oppmuntre til markedsføring av Europas filmarv og 
audiovisuelle arv og lette publikums tilgang til dem på 
både europeisk og internasjonalt plan.

Tiltakene fastsatt i bokstav a)-d) skal gjennomføres i samsvar 
med bestemmelsene i vedlegget.

KAPITTEL IV

FORSØKSPROSJEKTER	

Artikkel 7

Forsøksprosjekter

1. Det kan gis støtte til forsøksprosjekter gjennom 
programmet for å sikre at det tilpasser seg utviklingen 
på markedet, med særlig vekt på innføring og bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2. Kommisjonen skal ved gjennomføringen av nr. 1 bistås 
av grupper for teknisk rådgivning som består av sakkyndige 
utpekt av medlemsstatene på grunnlag av et forslag fra 
Kommisjonen.

KAPITTEL V

REGLER	FOR	GJENNOMFØRING	AV	
PROGRAMMET	OG	FINANSIELLE	BESTEMMELSER

Artikkel 8

Bestemmelser om tredjestater

1. Programmet skal være åpent for deltaking for følgende 
stater, forutsatt at de nødvendige vilkår er oppfylt samt at 
tilleggsbevilgninger er mottatt:

a) EFTA-stater som er medlemmer av EØS, i samsvar med 
EØS-avtalens bestemmelser,

b) søkerstater som omfattes av en strategi for førtiltredelse 
til Den europeiske union, i samsvar med allmenne 
prinsipper og vilkår for disse statenes deltaking i 
fellesskapsprogrammer som er fastsatt i rammeavtalen 
og i de respektive assosieringsråds beslutninger,

c) statene på Vest-Balkan i henhold til bestemmelser 
som er avtalt med disse statene i forbindelse med 
rammeavtaler som skal inngås om statenes deltaking i 
fellesskapsprogrammer.

2. Programmet skal være åpent for deltaking for stater 
som er parter i Europarådets konvensjon om fjernsyn over 
landegrensene, selv om de ikke er nevnt i nr. 1, forutsatt at 
tilleggsbevilgninger mottas på vilkår som skal avtales mellom 
de berørte partene.

3. Åpning av programmet for de europeiske tredjestatene 
nevnt i nr. 1 og 2 kan gjøres avhengig av en forutgående 
undersøkelse av om deres nasjonale lovgivning er forenlig 
med gjeldende fellesskapsrett, herunder artikkel 6 nr. 5 i 
rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning 
av visse bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, 
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene(1). Denne 
bestemmelsen får ikke anvendelse på tiltak i henhold til i 
artikkel 3 i denne beslutning.

(1) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23.
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4. Programmet skal også være åpent for samarbeid 
med andre tredjestater som har inngått assosierings- eller 
samarbeidsavtaler med Den europeiske union som inneholder 
klausuler om den audiovisuelle sektor, og på grunnlag av 
tilleggsbevilgninger og særordninger som skal avtales. De 
statene på Vest-Balkan som er nevnt i nr. 1 og som ikke ønsker 
full deltaking i programmet, kan inngå et samarbeid med 
programmet på de vilkår som er fastsatt i dette nummer.

Artikkel 9

Finansielle bestemmelser

1. Juridiske og fysiske personer kan motta støtte gjennom 
programmet.

Med forbehold for de avtaler og konvensjoner som Fellesskapet 
er avtalepart i, skal foretak som mottar støtte fra programmet 
eies og fortsatt eies, enten direkte eller ved flertallsandel, av 
medlemsstatene og/eller borgere i medlemsstatene.

2. Kommisjonen kan avhengig av støttemottakerne og type 
tiltak avgjøre om disse kan unntas fra kravet om kontroll av 
den faglige kompetanse og de kvalifikasjoner som kreves 
for å fullføre et tiltak eller et arbeidsprogram på en vellykket 
måte. Kommisjonen kan også ta hensyn til den typen tiltak 
som støttes, målgruppens profil i den aktuelle audiovisuelle 
sektoren og programmets mål.

3. Avhengig av type tiltak kan finansiell støtte gis i form av 
tilskudd eller stipendier, eller i form av ethvert annet instrument 
godkjent ved rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
av 25. juni 2002 om finansreglementet som får anvendelse 
på de europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1). 
Kommisjonen kan også dele ut priser til programmets tiltak 
eller prosjekter. Avhengig av type tiltak kan det gis tillatelse 
til bruk av kostnader per enhet eller faste støttesummer 
for bidrag som ikke overstiger beløpet nevnt i artikkel 181 
i Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om 
fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002(2).

4. Kommisjonen skal i forbindelse med størrelsen på det 
tildelte tilskuddet overholde forholdsmessighetsprinsippet med 
hensyn til administrative og finansielle krav, som for eksempel 
støttekriterier og finansiell evne.

5. Finansiell støtte gitt innenfor rammen av programmet 
kan ikke overstige 50 % av de endelige kostnadene for det 
tiltak som støttes. I de tilfellene der dette er uttrykkelig angitt 
i vedlegget, kan den støtten imidlertid være på opptil 75 % av 
tiltakets kostnader. Videre skal det ved tildeling av slik støtte 
sikres at framgangsmåtene for tildelingen er oversiktlige og 
upartiske.

6. Avhengig av de samfinansierte tiltakenes egenart og i 
samsvar med artikkel 112 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 kan Kommisjonen beslutte at kostnader som har 
direkte tilknytning til gjennomføringen av det støttede tiltaket, 

(1) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(2) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1.

er støtteberettigede, selv om støttemottakeren delvis har hatt 
disse kostnadene før framgangsmåten for utvelging fant sted.

7. I samsvar med artikkel 113 nr. 1 i forordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 og i forbindelse med artikkel 172 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 kan samfinansiering 
skje helt eller delvis i form av naturalytelser forutsatt at verdien 
av bidraget ikke overstiger de faktiske kostnadene, behørig 
dokumentert i form av regnskapsbilag, eller de kostnadene som 
er allment godtatt på det aktuelle markedet. Lokaler som gjøres 
tilgjengelige for opplærings- eller markedsføringsformål, kan 
inngå i slike bidrag.

8. Alle beløp som tilbakebetales innenfor rammen av 
programmet, dvs. beløp fra MEDIA-programmene (1991-2006) 
og beløp som ikke er brukt i forbindelse med utvalgte 
prosjekter, skal overføres til MEDIA 2007-programmet.

Artikkel 10

Gjennomføring av denne beslutning

1. Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av 
programmet i samsvar med bestemmelsene fastsatt i vedlegget.

2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning med hensyn til spørsmålene omhandlet 
nedenfor, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 
nr. 2:

a) de overordnede retningslinjene for alle tiltak som er 
beskrevet i vedlegget,

b) innholdet i forslagsinnbydelsene, fastsettelsen av kriterier 
og framgangsmåtene for utvelging av prosjekter,

c) spørsmål som gjelder den årlige interne fordelingen av 
midler fra programmet, herunder fordelingen mellom 
tiltak på områdene styrking av faglig kompetanse, 
utvikling, distribusjon/spredning og markedsføring,

d) nærmere bestemmelser om overvåking og vurdering av 
tiltakene,

e) alle forslag om tildeling av fellesskapsmidler på over 
200 000 euro per støttemottaker og år for opplæring og 
markedsføring, på over 200 000 euro for utvikling og på 
over 300 000 euro for distribusjon,

f) utvelgingen av forsøksprosjekter i henhold til artikkel 7.

3. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning med hensyn til alle andre spørsmål, skal 
vedtas etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 3.

Artikkel 11

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.
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2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være to måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 12

MEDIA-kontorer

1. Det europeiske nettet av MEDIA-kontorer skal 
være ansvarlig for å spre opplysninger om programmet i 
medlemsstatene, særlig om prosjekter over landegrensene, 
gjøre programmet mer synlig og oppmuntre til bruk av det, 
samtidig som artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 overholdes, som fastsatt i nr. 2.2 
i Kapittel II i vedlegget.

2. Det skal oppmuntres til samarbeid i nett mellom MEDIA-
kontorer, særlig nærnett, for å lette utveksling og kontakt 
mellom yrkesutøvere, øke offentlighetens bevissthet om 
viktige begivenheter som får støtte gjennom programmet, og 
fremme utdeling av priser og utmerkelser.

3. MEDIA-kontorene skal oppfylle følgende kriterier:

a) de skal ha tilstrekkelig personale med egnede faglige 
kvalifikasjoner og språkkunnskaper for å kunne arbeide i 
et internasjonalt samarbeidsmiljø,

b) de skal ha tilstrekkelig infrastruktur, særlig med hensyn 
til databehandlingsutstyr og kommunikasjonsmidler,

c) de skal arbeide i en administrativ sammenheng som 
gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte og unngå interessekonflikter.

Artikkel 13

Sammenheng og komplementaritet

1. Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen, 
i nært samarbeid med medlemsstatene, sikre overordnet 
sammenheng og komplementaritet med annen relevant 
fellesskapspolitikk samt andre fellesskapsprogrammer og 
-tiltak som har innvirkning på opplæringsområdet og det 
audiovisuelle området.

2. Kommisjonen skal også sikre at programmet samordnes 
med andre fellesskapsprogrammer på områdene utdanning, 
opplæring, forskning og informasjonssamfunnet.

3. Kommisjonen skal sikre en effektiv forbindelse mellom 
dette program og de programmer og tiltak på opplæringsområdet 
og på det audiovisuelle området som gjennomføres innenfor 
rammen av Fellesskapets samarbeid med tredjestater og 

relevante internasjonale organisasjoner, særlig Europarådet 
(Eurimages og Det europeiske observatorium for det 
audiovisuelle område, heretter kalt «Observatoriet»).

Artikkel 14

Overvåking og vurdering

1. Kommisjonen skal sørge for at tiltakene i henhold til 
denne beslutning blir underlagt forhåndsvurdering, overvåking 
og etterfølgende vurdering. Det skal tas hensyn til resultatene 
av overvåkings- og vurderingsprosessen ved gjennomføringen 
av programmet.

Kommisjonen skal sørge for regelmessig, ekstern og uavhengig 
vurdering av programmet. For å vurdere programmet effektivt 
kan Kommisjonen samle inn opplysninger med sikte på å 
overvåke all virksomhet som får støtte gjennom programmet. 
Ved vurderingen bør det tas hensyn til komiteens bestemmelser 
om overvåking og vurdering nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav 
d).

Overvåkingsprosessen skal omfatte utarbeiding av rapportene 
nevnt i nr. 2 bokstav a) og c), samt særlig virksomhet.

2. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet, 
Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 
Regionkomiteen:

a) en foreløpig vurderingsrapport om de oppnådde 
resultatene og om de kvalitative og kvantitative sidene 
ved gjennomføringen av programmet senest tre år etter 
programmets begynnelse,

b) en melding om videreføringen av programmet,

c) en detaljert vurderingsrapport innen 31. desember 2015 
om gjennomføringen og resultatene av programmet, etter 
at programmet er gjennomført.

Kommisjonen skal via MEDIA-kontorene offentliggjøre og 
spre alle relevante statistikker og analyser.

3. Rapporter som utarbeides i henhold til nr. 2 bokstav a) og 
c), skal angi programmets tilleggsverdi.

Artikkel 15

Overgangsbestemmelser

Tiltak som iverksettes før 31. desember 2006 på grunnlag 
av rådsbeslutning 2000/821/EF(1) og europaparlaments- og 
rådsbeslutning nr. 163/2001/EF(2), skal være omfattet av 
bestemmelsene i nevnte beslutninger til de avsluttes.

Komiteen som omhandles i artikkel 8 i beslutning 2000/821/
EF og i artikkel 6 i beslutning nr. 163/2001/EF, skal erstattes 
av komiteen som omhandles i artikkel 11 i denne beslutning.

(1) EFT L 13 av 17.1.2001, s. 82.
(2) EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1.
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KAPITTEL VI

OPPLYSNINGER	OM	DEN	EUROPEISKE	
AUDIOVISUELLE	SEKTOR	OG	DELTAKING	I	
DET	EUROPEISKE	OBSERVATORIUM	FOR	DET	

AUDIOVISUELLE	OMRåDE

Artikkel 16

Opplysninger om den europeiske audiovisuelle sektor

Den europeiske union skal bidra til økt åpenhet og spredning 
av opplysninger om den europeiske audiovisuelle sektor.

Artikkel 17

Deltaking i Det europeiske observatorium for det 
audiovisuelle område

Ved gjennomføringen av artikkel 16 skal Den europeiske union 
være medlem av Observatoriet gjennom hele programperioden.

Den europeiske union skal representeres av Kommisjonen i 
sine forbindelser med Observatoriet.

Artikkel 18

Bidrag	til	å	nå	programmets	mål

Den europeiske unions deltaking i Observatoriet skal være en 
integrert del av dette program og bidra til at programmets mål 
nås ved å

a) fremme åpenhet i markedet ved å gjøre det lettere å 
sammenligne opplysninger som samles inn i de ulike 
statene, og sikre at aktørene har tilgang til økonomiske 
og juridiske statistikker og opplysninger, særlig om 

de medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske 
union etter 30. april 2004, for på den måten å øke den 
europeiske audiovisuelle sektors konkurranseevne og 
muligheter til å utvikle seg,

b) åpne for en mer effektiv overvåking av programmet og 
lette vurderingen av det.

Artikkel 19

Overvåking og vurdering

Overvåking og vurdering av Den europeiske unions deltaking 
i Observatoriet skal gjennomføres innenfor rammen av 
overvåkingen og vurderingen av programmet i samsvar med 
artikkel 14.

KAPITTEL VII

IKRAFTTREDELSE

Artikkel 20

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2007.

Utferdiget i Strasbourg, 15. november 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. P. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI

 President Formann
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VEDLEGG

KAPITTEL I

PRAKTISKE	MåL	OG	TILTAK	SOM	SKAL	GJENNOMFØRES

1.	 Tilegning	og	styrking	av	ferdigheter	på	det	audiovisuelle	området

1.1.  Styrke ferdighetene til europeiske yrkesutøvere på det audiovisuelle området innenfor utvikling, produksjon, 
distribusjon/spredning og markedsføring, med sikte på å bedre europeiske audiovisuelle verkers kvalitet og 
potensial

1.1.1. Manuskriptskrivingsteknikker

Praktisk mål

– Gi erfarne manuskriptforfattere muligheten til å forbedre sin evne til å utvikle teknikker basert på 
tradisjonelle og interaktive skrivemetoder.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte utvikling, gjennomføring og ajourføring av opplæringsmoduler om temaer som identifisering 
av målgrupper, redigering og utarbeiding av manuskripter for et internasjonalt publikum og forholdet 
mellom blant andre manuskriptforfatter, manuskonsulent, regissør, produsent og distributør.

– Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utveksling og partnerskap som knytter sammen stater og 
regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk 
område.

1.1.2. Økonomisk, finansiell og forretningsmessig ledelse av produksjon, distribusjon og markedsføring av audiovisuelle 
verker

Praktisk mål

– Utvikle yrkesutøvernes evne til å forstå og integrere den europeiske dimensjonen i utvikling, produksjon, 
salg, distribusjon/spredning og markedsføring av audiovisuelle programmer.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte utvikling, gjennomføring og ajourføring av opplæringsmoduler innenfor ledelse, samtidig som det 
tas hensyn til den europeiske dimensjonen.

– Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utveksling og partnerskap som knytter sammen stater og 
regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk 
område.

1.1.3. Bruk av digital teknologi forut for produksjonsfasen, til etterarbeider, distribusjon, markedsføring og arkivering 
av europeiske audiovisuelle programmer

Praktisk mål

– Utvikle yrkesutøvernes evne til å bruke digital teknologi, særlig på områdene produksjon, etterarbeider, 
distribusjon, markedsføring, arkivering og multimedier.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte utvikling, gjennomføring og ajourføring av opplæringsmoduler på området digital audiovisuell 
teknologi.

– Støtte fjernundervisning og oppmuntre til utveksling og partnerskap som knytter sammen stater og 
regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et begrenset språklig eller geografisk 
område.

1.2.  Styrke den europeiske dimensjonen innenfor audiovisuelle opplæringstiltak

1.2.1. Støtte nettsamarbeid og mobilitet for europeiske aktører innenfor opplæring, særlig europeiske filmskoler, 
opplæringsinstitusjoner, bransjens parter

Praktisk mål

– Oppmuntre til utveksling og samarbeid mellom eksisterende opplæringsinstitusjoner og/eller -tiltak.
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Tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre programmets støttemottakere til å styrke samordningen av sin opplæringsvirksomhet, særlig 
den som omfatter videreopplæring, for å utvikle et europeisk nett som kan motta fellesskapsstøtte, særlig 
med sikte på samarbeid mellom aktørene, herunder fjernsynsselskaper.

1.2.2. Opplæring av lærere,

Praktisk mål

– Sikre at lærerne er kvalifisert.

Tiltak som skal gjennomføres

– Bidra til opplæring av lærere, særlig ved hjelp av fjernundervisning.

1.2.3. Støtte til filmskoler

Praktisk mål

– Oppmuntre til bevegelighet av filmstudenter i Europa.

Tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre til bevegelighetsstipendier knyttet til et opplæringsprosjekt.

– Oppmuntre til utvikling av nye talenter og yrkesutøvere gjennom opprettelse av en pris for nye talenter.

1.2.4. Innføring av samordnings- og markedsføringstiltak som gjennomføres av institusjonene som mottar støtte i 
henhold til 1.2.1

Praktisk mål

– Fremme samordning og markedsføring av de prosjekter som får støtte gjennom programmet.

Tiltak som skal gjennomføres

– Bidra til gjennomføring av målrettede tiltak for samordning og markedsføring av den 
opplæringsvirksomheten som får støtte gjennom programmet.

1.2.5. Gjøre det mulig for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske union etter 30. april 
2004, å delta i opplæringstiltakene fastsatt i nr. 1.1 gjennom særlige stipendier

Praktisk mål

– Gjøre det lettere for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske union etter 30. 
april 2004, å delta i prosjekter som får støtte gjennom programmet.

Tiltak som skal gjennomføres

– Bidra til opprettelse av en støtteordning.

2.	 Utvikling

2.1.  Støtte utviklingen av produksjonsprosjekter beregnet på det europeiske og internasjonale markedet som 
framlegges av uavhengige produksjonsselskaper, særlig små og mellomstore bedrifter

Praktisk mål

– Støtte utviklingen av følgende typer europeiske verker: spillefilmer, animasjonsfilmer, dokumentarfilmer 
og multimedier.

– Oppmuntre selskapene til å produsere kvalitetsverker med internasjonalt potensial.

– Oppmuntre selskapene til å ta hensyn til digital teknologi ved produksjon og distribusjon fra og med 
utviklingsfasen.
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– Oppmuntre selskapene til å utvikle strategier for internasjonal visning, markedsføring og distribusjon fra 
og med utviklingsfasen.

– Gjøre det mulig for små og mellomstore bedrifter å få støtte til utvikling og skreddersy tiltakene etter 
deres behov.

– Øke tiltakenes komplementaritet med de tiltakene som får støtte fra MEDIA, for å styrke ferdighetene til 
yrkesutøvere på det audiovisuelle området.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte utviklingen av audiovisuelle prosjekter eller prosjektkataloger.

– Støtte digitaliseringen av europeiske audiovisuelle verker fra og med utviklingsfasen.

2.2.  Støtte utarbeidingen av finansieringsplaner for europeiske produksjonsselskaper og -prosjekter, herunder 
samproduksjoner

Praktisk mål

– Støtte produksjonsselskapenes utarbeiding av finansieringsplaner for følgende typer europeiske verker: 
spillefilmer, animasjonsfilmer, dokumentarfilmer og multimedier.

– Som en oppfølging av det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisuelle medier: i2i audiovisuell» 
oppmuntre til å finne europeiske finanspartnere for å oppnå synergi mellom offentlige og private 
investorer samt fremme utarbeiding av distribusjonsstrategier fra og med produksjonsfasen.

Tiltak som skal gjennomføres

– Gi støtte til indirekte kostnader knyttet til privat finansiering av produksjons- og 
samproduksjonsprosjekter som framlegges av små og mellomstore bedrifter (for eksempel 
finanskostnader, forsikringskostnader og kostnader i forbindelse med ferdigstillelsesgarantier).

– Støtte små og mellomstore bedrifters, særlig uavhengige produksjonsselskapers, tilgang til selskaper 
som yter finansielle tjenester og som utarbeider investeringsplaner for utvikling og samproduksjon av 
audiovisuelle verker med potensial for internasjonal distribusjon.

– Oppmuntre finansielle mellommenn til å støtte utvikling og samproduksjon av audiovisuelle verker med 
potensial for internasjonal distribusjon.

– Støtte samarbeidet mellom nasjonale organer i den audiovisuelle sektor.

3.	 Distribusjon	og	spredning

Horisontalt praktisk mål

– Øke det kulturelle og språklige mangfoldet i europeiske audiovisuelle verker som distribueres.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte dubbing og teksting av europeiske audiovisuelle verker i forbindelse med distribusjon og spredning 
gjennom alle tilgjengelige kanaler, særlig digitale kanaler, til fordel for produsenter, distributører og 
kringkastingsforetak.

3.1.  Styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre distributørene til å investere i samproduksjon, innkjøp og 
markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer og utarbeide samordnede markedsføringsstrategier

Praktisk mål nr. 1

– Oppmuntre filmdistributørene til å investere i samproduksjon, kjøp av utnyttelsesrettigheter og 
markedsføring av ikke-nasjonale europeiske filmer.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en ordning med automatisk støtte til europeiske distributører, som står i forhold til antall solgte 
billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer i de medlemsstatene som deltar i programmet, med en 
høyeste beløpsgrense for hver film og tilpasset den enkelte stat.
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– Distributørene kan bare investere denne støtten i

– samproduksjon av ikke-nasjonale europeiske filmer,

– kjøp av utnyttelsesrettigheter til ikke-nasjonale europeiske filmer,

– redigering (kopiering, dubbing og teksting) og markedsføring av samt reklame for ikke-nasjonale 
europeiske filmer.

Praktisk mål nr. 2

– Oppmuntre europeiske distributører til å samarbeide med sikte på å vedta felles strategier på det 
europeiske markedet.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en ordning med selektiv støtte til distribusjon av ikke-nasjonale europeiske filmer beregnet på 
grupper av europeiske distributører, og gi gruppene direkte støtte dersom de er fast etablert.

Praktisk mål nr. 3

– Oppmuntre til samarbeid mellom distributører, produsenter og salgsagenter med sikte på å utarbeide 
internasjonale markedsføringsstrategier for europeiske filmrettigheter allerede i utviklingsfasen.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en ordning med støtte til utarbeiding av en markedsføringspakke for europeiske filmverker (med 
bl.a. en tekstet kopi, et internasjonalt lydspor — musikk og effekter — og markedsføringsmateriell).

Praktisk mål nr. 4

– Fremme små og mellomstore bedrifters tilgang til finansiering i forbindelse med distribusjon og 
internasjonalt salg av ikke-nasjonale europeiske verker.

Tiltak som skal gjennomføres

– Gi støtte til indirekte kostnader (for eksempel finanskostnader og forsikring) knyttet til distribusjon og/
eller internasjonal salgsvirksomhet, for eksempel innkjøp av ikke-nasjonale europeiske filmkataloger, 
søking etter nye markeder for disse filmene og opprettelse av faste grupper av europeiske distributører.

3.2.  Øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske filmer på europeiske og internasjonale markeder ved å stimulere 
til eksport, distribusjon på alle typer medier og kinoframvisning

Praktisk mål nr. 1

– Oppmuntre filmdistributørene til å investere i hensiktsmessig utgivelse og markedsføring av ikke-
nasjonale europeiske filmer.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en ordning med selektiv støtte til filmdistributører for å fremme salg av og markedsføre ikke-
nasjonale europeiske filmer. Utvelgingskriteriene for filmene kan omfatte bestemmelser som har som mål 
å skjelne mellom prosjektene på grunnlag av deres opprinnelse og størrelsen på budsjettene.

– Gi særlig støtte til filmer som er av interesse for utviklingen av europeisk kulturelt og språklig mangfold.

– Gi støtte i et bestemt tidsrom til en katalog over ikke-nasjonale europeiske verker.

Praktisk mål nr. 2

– Oppmuntre til framvisning av ikke-nasjonale europeiske verker på det europeiske markedet, særlig ved å 
støtte samordningen av et kinonett.
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Tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre kinoeiere og operatører til i en fastsatt minsteperiode å vise en betydelig andel ikke-nasjonale 
europeiske filmer på premierekinoer. Støtten som skal gis til hver kino, vil bli bestemt på grunnlag av 
programmet, samtidig som det tas hensyn til antall solgte billetter til ikke-nasjonale europeiske filmer i 
en referanseperiode.

– Bidra til utviklingen av opplæringstiltak og holdningsskapende tiltak for unge kinogjengere.

– Støtte opprettelsen og samordningen av et nett av kinoeiere for å utvikle felles tiltak av denne type.

Praktisk mål nr. 3

– Oppmuntre til internasjonalt salg og eksport av europeiske filmer, særlig av ikke-nasjonale europeiske 
filmer i Europa.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en støtteordning for europeiske selskaper som distribuerer kinofilmer internasjonalt 
(salgsagenter), på grunnlag av deres resultater på markedet over et bestemt tidsrom. Denne støtten 
skal investeres i innkjøp av nye ikke-nasjonale europeiske filmer og markedsføringen av dem på de 
europeiske og internasjonale markedene.

3.3.  Fremme tverrnasjonal spredning av europeiske audiovisuelle verker produsert av uavhengige produksjonsselskaper 
ved å oppmuntre til samarbeid mellom kringkastingsforetak på den ene siden og uavhengige produsenter og 
distributører på den andre siden

Praktisk mål nr. 1

– Oppmuntre til spredning av ikke-nasjonale europeiske audiovisuelle verker fra uavhengige 
produksjonsselskaper.

Tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre uavhengige produsenter til å produsere verker (spillefilmer, dokumentarfilmer og 
animasjonsfilmer) som omfatter deltaking av minst tre kringkastingsforetak fra flere medlemsstater. 
Utvelgingskriteriene for støttemottakerne kan omfatte bestemmelser som har som mål å skjelne mellom 
prosjektene på grunnlag av størrelsen på budsjettene. Gi særlig støtte til filmer som er av interesse for 
utviklingen av europeisk kulturelt og språklig mangfold.

Praktisk mål nr. 2

– Lette tilgangen til finansiering for europeiske uavhengige produksjonsselskaper.

Tiltak som skal gjennomføres

– Gi støtte til indirekte kostnader (for eksempel finanskostnader, forsikringskostnader og kostnader i 
forbindelse med ferdigstillelsesgarantier) knyttet til produksjon av verker (spillefilmer, dokumentarfilmer 
og animasjonsfilmer) som omfatter deltaking av minst tre kringkastingsforetak fra flere medlemsstater og 
fra ulike språkområder.

Praktisk mål nr. 3

– Oppmuntre til internasjonal distribusjon av europeiske fjernsynsprogrammer laget av uavhengige 
produsenter. Distribusjonen av slike programmer krever samtykke fra den uavhengige produsenten, som 
må få en passende andel av salgsinntekten.

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en støtteordning for europeiske, internasjonale selskaper som distribuerer audiovisuelle verker 
(salgsagenter), på grunnlag av deres resultater på markedet over et bestemt tidsrom. De internasjonale 
distributørene skal investere denne støtten i innkjøp og markedsføring av nye europeiske verker på de 
europeiske og internasjonale markedene.
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3.4.  Oppmuntre til digitalisering av europeiske audiovisuelle verker

Praktisk mål nr. 1

– Forbedre distribusjonen av ikke-nasjonale europeiske verker på digitale medier til privat bruk (DVD), 
særlig ved å oppmuntre utgiverne til å samarbeide om utarbeiding av flerspråklige masterkopier på 
europeisk plan.

– Oppmuntre til bruk av digital teknologi i europeiske verker (lage digitale masterkopier som alle 
europeiske distributører kan benytte).

– Oppmuntre særlig utgiverne til å investere i hensiktsmessig markedsføring og distribusjon av ikke-
nasjonale europeiske verker.

– Støtte flerspråklighet i europeiske verker (dubbing, teksting og flerspråklig produksjon).

Tiltak som skal gjennomføres

– Opprette en ordning med automatisk støtte til utgivere av europeiske filmverker og audiovisuelle verker 
på medier beregnet til privat bruk (for eksempel DVD, DVD-ROM), på grunnlag av deres resultater på 
markedet over et bestemt tidsrom. Utgiverne skal investere denne støtten i utgivelse og distribusjon av 
ikke-nasjonale europeiske verker på digitale medier.

– Støtte digitalisering av innhold for distribusjon.

Praktisk mål nr. 2

– Oppmuntre til levering av ikke-nasjonale europeiske verker for direktekoplet distribusjon ved hjelp av 
høyt utviklede distribusjonstjenester og nye medier (Internett, bestillingsvideo, betaling per sending), 
samtidig som det utvikles teknikker for sikring av direktekoplede verker med sikte på å bekjempe 
piratvirksomhet.

– Oppmuntre den europeiske audiovisuelle programindustrien til å tilpasse seg utviklingen av digital 
teknologi, særlig med hensyn til høyt utviklede direktekoplede distribusjonstjenester.

Tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre europeiske selskaper (leverandører av direktekoplet tilgang, temakanaler osv.) til å utarbeide, 
ved hjelp av tiltak for å digitalisere verker og utvikle markedsførings- og reklamemateriell på digitale 
medier, kataloger over europeiske verker i digitalt format beregnet på bruk gjennom nye medier.

– Fremme utviklingen av digitale tjenester med europeiske kataloger.

3.5.  Oppmuntre kinoer som viser en betydelig andel ikke-nasjonale europeiske verker, til å utnytte de mulighetene 
som digital distribusjon gir.

Praktisk mål

– Oppmuntre kinoer til å investere i digitalt utstyr ved å gjøre det lettere for kinoeiere å få lån.

Tiltak som skal gjennomføres

– Gi støtte til de indirekte kostnadene (for eksempel finanskostnader og forsikring) som kinoeierne og 
operatørene har i forbindelse med investering i digitalt utstyr.

4.	 Markedsføring

4.1.  Øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle verker ved å sikre at den europeiske audiovisuelle sektor har tilgang 
til europeiske og internasjonale audiovisuelle fagmesser

Praktisk mål nr. 1

– Bedre vilkårene for yrkesutøveres tilgang til salgsarrangementer og audiovisuelle fagmesser i og utenfor 
Europa.
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Tiltak som skal gjennomføres

– Gi teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med arrangementer som for eksempel:

– de viktigste europeiske og internasjonale kinomarkedene,

– de viktigste europeiske og internasjonale fjernsynsmarkedene,

– temamarkeder, særlig markeder for animasjonsfilm, dokumentarfilmer, multimedier og ny teknologi,

Praktisk mål nr. 2 og tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre til og støtte utarbeiding av europeiske kataloger samt opprettelsen av databaser over 
europeiske programkataloger beregnet på yrkesutøvere.

Praktisk mål nr. 3

– Fremme støtte til markedsføring allerede fra forarbeids- eller produksjonsfasen.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte gjennomføringen av fora for utvikling, finansiering, samproduksjon og distribusjon av europeiske 
(eller hovedsakelig europeiske) verker og programmer.

– Organisere og gjennomføre markedsføringskampanjer og salgsfremmende kampanjer for europeiske 
filmer og audiovisuelle programmer i produksjonsfasen.

4.2.  Lette det europeiske og internasjonale publikums tilgang til europeiske audiovisuelle verker

Praktiske mål og tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre og støtte audiovisuelle festivaler der de fleste eller en betydelig del av de viste verkene er 
europeiske.

– Prioritere og støtte festivaler som bidrar til å fremme verker fra medlemsstatene eller fra regioner med 
liten audiovisuell produksjonskapasitet og verker produsert av unge europeere, og som øker det kulturelle 
og språklige mangfoldet og den tverrkulturelle dialogen.

– Oppmuntre og støtte initiativer til bildemedieopplæring organisert av festivaler for ungdommer, særlig i 
nært samarbeid med skoler og andre institusjoner.

– Oppmuntre og støtte initiativer fra yrkesutøvere, særlig kinoeiere, offentlige eller kommersielle 
fjernsynskanaler, festivaler og kulturinstitusjoner, som i nært samarbeid med medlemsstatene og 
Kommisjonen har som mål å gjennomføre markedsføringstiltak for å informere offentligheten om 
europeiske filmer og audiovisuelle verker.

– Oppmuntre og støtte gjennomføringen av arrangementer med omfattende mediedekning, for eksempel 
prisutdelinger og europeiske kinodager.

4.3.  Oppmuntre til felles tiltak mellom nasjonale organisasjoner som arbeider med markedsføring av filmer og 
audiovisuelle programmer

Praktisk mål

– Oppmuntre til nettsamarbeid og samordning av felles europeiske tiltak og prosjekter.

Tiltak som skal gjennomføres

– Støtte opprettelsen av europeiske markedsføringsplattformer.

– Støtte europeiske sammenslutninger og paraplyorganisasjoner for nasjonal og/eller regional 
markedsføring på europeiske markeder og i resten av verden.

– Støtte nettsamarbeid mellom festivaler, særlig utveksling av programmer og sakkunnskap.

– Støtte opprettelsen av prosjektgrupper med identiske eller lignende mål og/eller mål som utfyller 
hverandre.

– Støtte opprettelsen av nett av databaser og kataloger.
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4.4.  Oppmuntre til markedsføring av og tilgang til Europas filmarv og audiovisuelle arv

Praktiske mål og tiltak som skal gjennomføres

– Oppmuntre og støtte gjennomføringen av arrangementer som har som formål å markedsføre Europas 
filmarv og audiovisuelle arv, særlig dem som er rettet mot ungdommer.

5.	 Forsøksprosjekter

Praktisk mål

– Sikre at programmet tilpasses utviklingen i markedet, først og fremst i forbindelse med innføring og bruk 
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Tiltak som skal gjennomføres

– Gi støtte til forsøksprosjekter på områder som forventes å bli påvirket av innføring og bruk av ny 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

– Sørge for omfattende spredning av resultatene av forsøksprosjektene ved å gjennomføre konferanser eller 
arrangementer, direktekoplet eller frakoplet, for å oppmuntre til spredning av god praksis.

KAPITTEL II

NÆRMERE	REGLER	FOR	GJENNOMFØRINGEN

1.	 Fellesskapsstøtte

1.1.  Andel av Fellesskapets bidrag til dekning av kostnadene til de tiltakene som støttes

 Det finansielle bidraget fra MEDIA kan ikke overstige 50 % av kostnadene til de tiltakene som støttes, unntatt i 
tilfellene nevnt nedenfor.

 Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på inntil 60 % av kostnadene til de tiltakene som støttes:

a) opplæringstiltak i stater og regioner med liten audiovisuell produksjonskapasitet og/eller med et 
begrenset språklig eller geografisk område,

b) innsendte prosjekter som gjelder utvikling, distribusjon/spredning og markedsføring og som bidrar til å 
øke verdien av språklig og kulturelt mangfold i Europa,

c) tiltak blant dem som er beskrevet i kapittel I i dette vedlegg (distribusjon og spredning), som er i samsvar 
med framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.

 Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på inntil 75 % av de støtteberettigede kostnadene i de 
medlemsstatene som har tiltrådt Den europeiske union etter 30. april 2004. Det vil bli tatt særlig hensyn til denne 
bestemmelsen ved vurderingen midtveis i programmet.

1.2.  Regler for Fellesskapets støtte

 Kommisjonen skal sørge for at programmet er tilgjengelig og at det gjennomføres på en oversiktlig måte.

 Fellesskapets støtte skal gis i form av tilskudd eller stipendier.

 I opplæringssektoren skal et passende beløp av de årlig tilgjengelige midlene i størst mulig grad brukes på ny 
virksomhet.

1.3.  Utvelging av prosjekter

 De utvalgte prosjektene må være i samsvar med

– bestemmelsene i denne beslutning og dens vedlegg,

– bestemmelsene i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.
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1.4.  Ressursfordeling

 Disponible midler skal fordeles ut fra følgende retningslinjer:

Tilegning og styrking av ferdigheter ca. 7 %

Utvikling minst 20 %

Distribusjon minst 55 %

Markedsføring ca. 9 %

Forsøksprosjekter ca. 4 %

Horisontale spørsmål minst 5 %

Prosentsatsene er veiledende og kan endres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2.

For å sikre at programmets mål gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte, som fastsatt i artikkel 1, 
bør Fellesskapets tiltak være rettet mot å videreutvikle tiltakene gjennomført innenfor rammen av de tidligere 
programmene, som nevnt i betraktning 7.

Alle tiltakene skal hvert år vurderes på nytt etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2 slik at Fellesskapet kan 
tilpasse seg behovene og utviklingen i sektoren.

For å sikre at programmets overordnede kulturelle og industrielle mål nås, bør beslutningen om årlig fordeling av 
den finansielle rammen baseres på en løpende overvåking av effektiviteten innenfor programmets tiltaksområder.

2.	 Kommunikasjon

2.1.  Kommisjonen

Kommisjonen kan gjennomføre seminarer, konferanser eller møter for å bidra til å gjennomføre programmet 
og kan treffe alle typer egnede informasjons-, offentliggjørings- og spredningstiltak, særlig i forbindelse med 
overvåkingen og vurderingen av programmet. Slik virksomhet kan finansieres med tilskudd eller gjennom 
anbudsinnbydelser, eller de kan gjennomføres og finansieres direkte av Kommisjonen.

2.2.  MEDIA-kontorer og MEDIA-filialer

Kommisjonen skal, i direkte samarbeid med medlemsstatene, opprette et europeisk nett av MEDIA-kontorer og 
MEDIA-filialer som skal fungere som et gjennomføringsorgan på nasjonalt plan i samsvar med artikkel 54 nr. 2 
bokstav c) og nr. 3 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig med sikte på å

a) informere yrkesutøvere i den audiovisuelle sektor om de forskjellige støtteordningene som er 
tilgjengelige innenfor rammen av Den europeiske unions politikk,

b) offentliggjøre og markedsføre programmet,

c) oppmuntre til størst mulig deltaking av yrkesutøvere i programmets virksomhet,

d) bistå yrkesutøvere i utformingen av prosjekter som svar på forslagsinnbydelser,

e) oppmuntre til samarbeid over landegrensene mellom yrkesutøvere, institusjoner og nett,

f) støtte Kommisjonen i arbeidet med å sikre forbindelse mellom de ulike støtteorganene i medlemsstatene 
med henblikk på komplementaritet mellom programmets tiltak og nasjonale støttetiltak,

g) gjøre opplysninger om nasjonale audiovisuelle markeder tilgjengelige for berørte parter.
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3.	 Informasjon	 om	 det	 europeiske	 audiovisuelle	 markedet	 og	 deltaking	 i	 Observatoriet	 og	 eventuelt	
samarbeid	med	Europarådets	støttefond	Eurimages

Programmet utgjør det rettslige grunnlaget for de kostnader som er nødvendige for å overvåke Fellesskapets 
audiovisuelle politikk.

I programmet er det fastsatt at Den europeiske union fortsatt skal delta i Observatoriet. Dette vil lette aktørenes 
tilgang til informasjon samt spredningen av informasjon i sektoren. Det vil også bidra til større åpenhet i 
produksjonsprosessen. Programmet kan også gjøre det mulig for Den europeiske union å undersøke mulighetene 
for et samarbeid (unntatt i finansielle og administrative spørsmål) med støttefondet Eurimages med sikte på å 
fremme den europeiske audiovisuelle sektors konkurranseevne på det internasjonale markedet.

4.	 Ledelsesoppgaver

Programmets finansielle ramme kan også omfatte kostnader til forberedelse, overvåking, kontroll, revisjon og 
vurdering som er direkte nødvendige for forvaltningen av programmet og for at programmets mål skal nås, særlig 
til undersøkelser, møter, informasjon og offentliggjøring, kostnader knyttet til datanett for informasjonsutveksling 
samt alle andre kostnader knyttet til teknisk og administrativ bistand som Kommisjonen kan fastsette i forbindelse 
med forvaltningen av programmet. Sakkyndige som deltar i de tekniske rådgivende gruppene, eller som deltar 
ved andre framgangsmåter for vurdering og utvelging, kan motta et passende vederlag.

 Ved gjennomføringen av programmet vil Kommisjonen sikre at det er samsvar med målene og prioriteringene 
fastsatt i artikkel 1 og at yrkesutøvernes deltaking i programmet gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i Europa 
på en balansert måte.

5.	 Kontroll	og	revisjon

 For de prosjektene som er utvalgt etter framgangsmåten beskrevet i artikkel 9, skal det gjennomføres en revisjon 
basert på stikkprøver.

Mottakeren av tilskudd skal stille til rådighet for Kommisjonen alle underlagsdokumenter for påløpte kostnader 
i et tidsrom på fem år etter siste utbetaling. Støttemottakeren skal sørge for at alle underlagsdokumenter som 
eventuelt befinner seg hos partnere eller medlemmer, stilles til rådighet for Kommisjonen.

Kommisjonen kan, enten direkte ved hjelp av sitt eget personale eller et annet kvalifisert, eksternt organ som den 
selv velger, utføre revisjon av anvendelsen av tilskuddet. Slik revisjon kan utføres i hele avtalens løpetid og i et 
tidsrom på fem år etter dagen for utbetaling av den siste delen av tilskuddet. Resultatet av revisjonen kan føre til 
at Kommisjonen vedtar å kreve tilbakebetaling.

Kommisjonens personale og eksternt personale med fullmakt fra Kommisjonen skal i den grad det er nødvendig 
for å utføre revisjonen på en tilfredsstillende måte gis egnet tilgang særlig til mottakerens kontorer og til alle 
opplysninger, herunder opplysninger i elektronisk form.

Revisjonsretten og Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse skal ha de samme rettigheter som 
Kommisjonen, særlig når det gjelder retten til tilgang.

For å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter kan 
Kommisjonen også foreta kontroller og inspeksjoner på stedet innenfor rammen av dette program, i samsvar 
med rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll og inspeksjon på stedet 
som foretas av Kommisjonen for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot bedrageri 
og andre uregelmessigheter(1). Om nødvendig skal undersøkelsene foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 
om undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse(OLAF)(2).

(1) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(2) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 151 nr. 5 første ledd,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er viktig å fremme kultursamarbeid og 
kulturutveksling for å respektere og fremme mangfoldet 
av kulturer og språk i Europa og for å bedre kunnskapen 
blant europeiske borgere om andre kulturer i Europa enn 
deres egen, samtidig som deres bevissthet om deres felles 
europeiske kulturarv styrkes. Fremming av kulturelt og 
språklig samarbeid og mangfold bidrar på denne måten 
til å gjøre unionsborgerskapet til en konkret realitet, 
ved å oppmuntre europeiske borgere til å delta direkte i 
integrasjonsprosessen.

2) En aktiv kulturpolitikk rettet mot bevaring av Europas 
kulturelle mangfold og å fremme dette mangfoldets felles 
kulturelle elementer og kulturarv kan bidra til bedre å 
synliggjøre Den europeiske union utad.

3) For at borgerne skal gi sin fulle støtte til og delta fullt 
ut i europeisk integrasjon, bør det legges større vekt på 
deres felles kulturverdier og røtter som en grunnleggende 
del av deres identitet og deres tilhørighet til et samfunn 
som bygger på frihet, likhet, demokrati, respekt for 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 372 av 27.12.2006, s.1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 69/2007 av 15. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 7.

(1) EUT C 164 av 5.7.2005, s. 65.
(2) Europaparlamentets holdning av 25. oktober 2005 (EUT C 272 E av 

9.11.2006, s. 233), Rådets felles holdning av 18. juli 2006 (EUT C 238 E 
av 3.10.2006, s. 18) og Europaparlamentets holdning av 24. oktober 2006 
(ennå ikke offentliggjort i EUT). Rådsbeslutning av 11. desember 2006.

menneskeverdet og integritet, toleranse og solidaritet, 
idet Den europeiske unions pakt om grunnleggende 
rettigheter respekteres fullt ut.

4) Det er viktig at kultursektoren bidrar til og spiller en rolle 
i den europeiske politiske utvikling i vid forstand. Fordi 
kultursektoren i seg selv er en viktig arbeidsgiver, og 
det i tillegg er en klar sammenheng mellom investering 
i kultur og økonomisk utvikling, er det viktig å styrke 
kulturpolitikken på regionalt, nasjonalt og europeisk plan. 
Likeledes må kulturnæringenes rolle i den utviklingen 
som skjer innenfor rammen av Lisboa-strategien styrkes, 
ettersom disse næringene utgjør et stadig større bidrag til 
den europeiske økonomien.

5) Det er også nødvendig å fremme et aktivt unionsborgerskap 
og styrke kampen mot alle former for utstøting, herunder 
rasisme og fremmedfrykt. Å gi så mange mennesker 
som mulig bedre tilgang til kultur kan være en måte å 
bekjempe sosial utstøting på.

6) I henhold til traktatens artikkel 3 skal Fellesskapet, ved 
alle aktiviteter omhandlet i nevnte artikkel, ha som mål å 
fjerne forskjeller og å fremme likestilling mellom menn 
og kvinner.

7) Med kulturprogrammene Kaleidoskop, Ariane, Raphael 
og Kultur 2000, vedtatt ved henholdsvis beslutning nr. 
719/96/EF(3), 2085/97/EF(4), 2228/97/EF(5) og 508/2000/
EF(6), ble det gjort løfterike skritt mot gjennomføringen 
av Fellesskapets tiltak på kulturområdet. Det ble dermed 
høstet betydelige erfaringer, særlig i forbindelse med 
evalueringen av disse kulturprogrammene. Det er nå 
viktig å rasjonalisere og styrke Fellesskapets kulturtiltak 
på grunnlag av resultatene av disse evalueringene, 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 719/96/EF av 29. mars 1996 om 
iverksetting av et program til støtte for kunstnerisk og kulturell virksomhet 
med en europeisk dimensjon (Kaleidoskop) (EFT L 99 av 20.4.1996, s. 20). 
Beslutningen endret ved beslutning nr. 477/1999/EF (EFT L 57 av 5.3.1999, 
s. 2).

(4) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2085/97/EF av 6. oktober 1997 om 
skiping av eit program til støtte for bøker og lesing, medrekna omsetjing 
(Ariane) (EFT L 291 av 24.10.1997, s. 26). Beslutningen endret ved 
beslutning nr. 476/1999/EF (EFT L 57 av 5.3.1999, s. 1).

(5) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2228/97/EF av 13. oktober 1997 
om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for kulturarven (Rafael-
programmet) (EFT L 305 av 8.11.1997, s. 31). Beslutningen opphevet ved 
beslutning nr. 508/2000/EF (EFT L 63 av 10.3.2000, s. 1).

(6) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 508/2000/EF av 14. februar 2000 
om fastsettelse av Kultur 2000-programmet (EFT L 63 av 10.3.2000, s. 1). 
Beslutningen sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 
av 1.5.2004, s. 1).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSBESLUTNING	nr.	1855/2006/EF

av	12.	desember	2006

om	opprettelse	av	kulturprogrammet	(2007-2013)(*)
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resultatene av samråd med alle berørte parter og 
den senere tids arbeid som er gjort av de europeiske 
institusjonene. Det er derfor hensiktsmessig å opprette et 
program for dette formål.

8) De europeiske institusjonene har selv ved en rekke 
anledninger uttalt seg om spørsmål knyttet til 
Fellesskapets kulturtiltak og utfordringene ved 
kultursamarbeid; særlig i rådsresolusjon av 25. juni 
2002 om en ny arbeidsplan for europeisk samarbeid 
på kultursektoren(1) og av 19. desember 2002 om 
gjennomføring av arbeidsplanen for europeisk samarbeid 
på kultursektoren(2), europaparlamentsresolusjon av 5. 
september 2001 om kultursamarbeid i Den europeiske 
union(3), av 28. februar 2002 om gjennomføringen av 
Kultur 2000-programmet(4), av 22. oktober 2002 om 
teateret og scenekunstens betydning og dynamikk i 
det utvidede Europa(5) og av 4. september 2003 om 
kulturnæringer(6) samt Regionkomiteens uttalelse av 9. 
oktober 2003 om utvidelse av Kultur 2000-programmet.

9) Rådet har i nevnte resolusjoner lagt vekt på behovet 
for å følge en mer sammenhengende tilnærming 
på fellesskapsplan med hensyn til kultur, og på at 
europeisk tilleggsverdi er et viktig og avgjørende begrep 
i forbindelse med europeisk kultursamarbeid samt et 
generelt vilkår for fellesskapstiltak på kulturområdet.

10) For å virkeliggjøre det felles kulturområde for de 
europeiske folk er det viktig å fremme kulturaktørenes 
tverrnasjonale mobilitet og den tverrnasjonale 
formidlingen av kunstverk, kulturverk og produkter av 
kunst og kultur samt å oppmuntre til tverrkulturell dialog 
og utveksling.

11) Rådet har i sine konklusjoner av 16. november 2004 om 
arbeidsplanen for kultur (2005-2006), Europaparlamentet 
har i sin resolusjon av 4. september 2003 om 
kulturnæringer og Den europeiske økonomiske og sosiale 
komité har i sin uttalelse om kulturnæringer av 28. 
januar 2004 uttrykt sitt syn på behovet for i større grad 
å ta hensyn til de økonomiske og sosiale særtrekkene 
ved ikke-audiovisuelle kulturnæringer. Videre bør de 
forberedende tiltakene for samarbeid om kultursaker som 
er fremmet mellom 2002 og 2004, tas i betraktning i det 
nye programmet.

12) I denne sammenheng er det behov for å fremme økt 
samarbeid mellom kulturaktører ved å oppfordre dem 
til å utvikle flerårige samarbeidsprosjekter som gjør 
dem i stand til å utvikle felles aktiviteter, sørge for 
støtte til mer målrettede tiltak med en virkelig europeisk 
tilleggsverdi, støtte kulturbegivenheter med symbolverdi, 
støtte europeiske kultursamarbeidsorganisasjoner og 
gjennomføre analyser av utvalgte temaer av europeisk 

(1) EFT C 162 av 6.7.2002, s. 5.
(2) EFT C 13 av 18.1.2003, s. 5.
(3) EFT C 72 E av 21.3.2002, s. 142.
(4) EFT C 293 E av 28.11.2002, s. 105.
(5) EUT C 300 E av 11.12.2003, s. 156.
(6) EUT C 76 E av 25.3.2004, s. 459.

interesse så vel som innsamling og spredning 
av informasjon og aktiviteter med sikte på å oppnå 
best mulig virkning av prosjekter innenfor europeisk 
kultursamarbeid og utvikling av europeisk kulturpolitikk.

13) I henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning 
nr. 1622/2006/EF av 24. oktober 2006 om fastsettelse av 
et fellesskapstiltak for den europeiske kulturhovedstad 
for tidsrommet 2007-2019(7) bør betydelige midler stilles 
til rådighet for denne begivenheten, som har en høy 
profil blant europeiske borgere og som bidrar til å styrke 
følelsen av tilhørighet til et felles kulturområde. Ved 
denne begivenheten bør transeuropeisk kultursamarbeid 
komme i fokus.

14) Det bør også gis støtte til drift av organisasjoner som 
arbeider for europeisk kultursamarbeid og som derved 
spiller rollen som «ambassadører» for europeisk kultur, 
basert på Den europeiske unions erfaringer i sammenheng 
med europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 792/2004/
EF av 21. april 2004 om fastsettelse av Fellesskapets 
handlingsprogram for å fremme organer som driver 
kulturvirksomhet på europeisk plan(8).

15) Det er nødvendig at programmet, i samsvar med 
prinsippet om ytringsfrihet, bidrar til Den europeiske 
unions arbeid for å fremme bærekraftig utvikling og for å 
bekjempe alle former for forskjellsbehandling.

16) Kandidatstater til Den europeiske union samt de EFTA-
statene som er medlemmer av EØS-avtalen, bør anses 
som mulige deltakere i fellesskapsprogrammer i samsvar 
med de avtaler som er inngått med disse statene.

17) Det europeiske råds møte i Thessaloniki 19. og 20. 
juni 2003 vedtok «Dagsorden for Vest-Balkan — på 
vei mot europeisk integrasjon», der det slås fast at 
fellesskapsprogrammer skal være åpne for stater som 
gjennomgår en stabiliserings- og assosieringsprosess på 
grunnlag av rammeavtaler som vil bli inngått mellom 
Fellesskapet og disse statene. Dersom de ønsker det, 
bør disse statene, avhengig av budsjettmessige hensyn 
eller politiske prioriteringer, kunne ta del i programmet 
eller dra fordel av en mer avgrenset form for samarbeid, 
på grunnlag av ytterligere bevilgninger og særlige 
framgangsmåter som avtales mellom de berørte parter.

18) Programmet bør også være åpent for samarbeid med andre 
tredjestater som har inngått avtaler med Fellesskapet som 
inneholder en kulturdel, i henhold til framgangsmåter 
som skal fastsettes nærmere.

19) For å øke fellesskapstiltakets tilleggsverdi er det 
nødvendig å sikre sammenheng og komplementaritet 

(7) EUT L 304 av 3.11.2006, s. 1.
(8) EUT L 138 av 30.4.2004, s. 40.
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mellom tiltak som gjennomføres innenfor rammen av 
denne beslutning og annen relevant fellesskapspolitikk 
og andre relevante fellesskapstiltak og -ordninger, i 
henhold til traktatens artikkel 151 nr. 4. Det bør legges 
særlig vekt på kontaktflaten mellom fellesskapstiltak 
innenfor kultur og utdanning og på tiltak som fremmer 
utveksling av god praksis og nærmere samarbeid på 
europeisk plan.

20) Når det gjelder gjennomføringen av fellesskapsstøtte bør 
det tas hensyn til kultursektorens egenart i Europa, og 
det bør tas særlig hensyn til å sikre at administrative 
og finansielle framgangsmåter i størst mulig grad blir 
forenklet og tilpasset de målene som etterstrebes så vel 
som til praksis og utvikling på kultursektoren.

21) Kommisjonen, medlemsstatene og kulturkontaktpunktene 
skal sørge for å fremme mindre aktørers deltaking i 
de flerårige samarbeidsprosjektene og organiseringen 
av aktiviteter rettet mot å bringe sammen mulige 
prosjektpartnere.

22) Programmet bør bringe sammen særlige kvaliteter og 
sakkunnskap fra kulturaktører i hele Europa. Der det er 
nødvendig skal Kommisjonen og medlemsstatene treffe 
tiltak for å møte lav deltaking fra kulturaktører i en 
medlemsstat eller deltakende stat.

23) Innenfor rammen av samarbeid mellom Kommisjonen 
og medlemsstatene bør det sikres løpende overvåking 
og evaluering av programmet, slik at det kan tilpasses, 
særlig med hensyn til prioriteringene som gjelder 
gjennomføringen av tiltak. Evalueringen bør omfatte 
en ekstern evaluering som skal utføres av uavhengige, 
upartiske organer.

24) Framgangsmåtene for overvåking og evaluering av 
programmet bør bygge på mål og gjøre bruk av indikatorer 
som er spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og 
tidsbestemte.

25) Det bør treffes egnede tiltak for å hindre uregelmessigheter 
og bedrageri og for å kreve tilbake midler som er tapt, 
urettmessig utbetalt, eller brukt på feil måte.

26) Det er hensiktsmessig å innføre en felles ordning 
for finansiering og planlegging av kultursamarbeid, 
kalt «kulturprogrammet» for tidsrommet 1. januar 
2007-31. desember 2013.

27) Ved denne beslutning fastsettes, for hele programmets 
varighet, en finansiell ramme som utgjør det primære 
referansegrunnlaget for budsjettmyndighetene ved den 
årlige budsjettbehandlingen, i henhold til nr. 37 i den 
tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(1).

28) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning, 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).

29) De tiltak som er nødvendig for den finansielle 
gjennomføring av denne beslutning, bør vedtas i samsvar 
med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
om budsjettforordning for De europeiske fellesskaps 
alminnelige budsjett(3) (heretter kalt «finansreglementet») 
og med kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 
2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse av 
nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) 
nr. 1605/2002 om finansreglementet som får anvendelse 
på De europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(4).

30) Fellesskapstiltak utfyller nasjonale eller regionale 
tiltak som gjennomføres på området kultursamarbeid. 
Ettersom målene for denne beslutning, som er å styrke 
det europeiske kulturområdet på grunnlag av vår felles 
kulturarv (tverrnasjonal mobilitet for kulturaktører 
i Europa, tverrnasjonal formidling av kunstverk og 
produkter av kunst og kultur og tverrkulturell dialog) ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene på grunn av 
tiltakenes tverrnasjonale karakter, 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 beslutning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

31) Det bør fastsettes overgangsbestemmelser for å sikre en 
smidig overgang fra de programmer som er opprettet 
ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 508/2000/
EF og 792/2004/EF og programmet opprettet ved denne 
beslutning —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Opprettelse	og	varighet

1.	 Ved denne beslutning opprettes kulturprogrammet, et 
felles flerårig program for fellesskapstiltak på kulturområdet 
som er åpent for alle kultursektorer og alle kategorier av 
kulturaktører, heretter kalt «programmet».

2. Programmet skal gjennomføres i tidsrommet 1. januar 
2007-31. desember 2013.

(1) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1.
(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 

2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11). 
(3) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.
(4) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved 

kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 (EUT L 227 av 
19.8.2006, s. 3).
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Artikkel 2

Budsjett

1.	 Den finansielle rammen for gjennomføringen av 
programmet for tidsrommet nevnt i artikkel 1, fastsettes til 400 
millioner euro.

2. De årlige bevilgninger skal godkjennes av budsjettmyn-
digheten innenfor den finansielle rammens grenser.

Artikkel 3

Mål

1.	 Programmets generelle mål skal være å styrke det 
kulturområdet som er felles for alle europeere og som bygger 
på en felles kulturarv gjennom utviklingen av kultursamarbeid 
mellom kulturskapere, kulturaktører og kulturinstitusjoner, av 
de statene som tar del i programmet, med henblikk på å fremme 
utviklingen av et unionsborgerskap. Programmet er åpent for 
deltaking fra ikke-audiovisuelle kulturnæringer, særlig små 
kulturforetak, der disse næringene utøver kulturvirksomhet på 
et ideelt grunnlag.

2. Programmets særlige mål er å

a) fremme kulturaktørers tverrnasjonale mobilitet,

b) fremme tverrnasjonal spredning av kunstverk, kulturverk 
og produkter av kunst og kultur,

c) fremme en tverrkulturell dialog.

Artikkel 4

Tiltaksområder

1.	 Programmets mål skal oppnås ved gjennomføring av 
følgende tiltak, som beskrevet i vedlegget:

a) Støtte til følgende kulturtiltak:

– flerårige samarbeidsprosjekter,

– samarbeidstiltak,

– særlige tiltak.

b) Støtte til organer som driver kulturvirksomhet på 
europeisk plan,

c) Støtte til analyser og innsamling og spredning av 
informasjon samt til tiltak som kan gi best mulig virkning 
av prosjekter på området europeisk kultursamarbeid og 
utviklingen av europeisk kulturpolikk.

2. Disse tiltakene skal utføres i samsvar med bestemmelsene 
i vedlegget.

Artikkel 5

Bestemmelser	om	tredjestater

1.	 Programmet skal være åpent for deltaking for følgende 
stater:

a) EFTA-stater som er medlemmer av EØS, i samsvar med 
bestemmelsene i EØS-avtalen,

b) kandidatstater som nyter godt av en søkerstrategi med 
sikte på tiltredelse til Unionen, i samsvar med de generelle 
prinsipper og med de generelle vilkår og framgangsmåter 
for disse statenes deltaking i fellesskapsprogrammer 
opprettet i rammeavtalene,

c) statene på det Vest-Balkan i henhold til de framgangsmåter 
som er bestemt med disse statene på grunnlag av 
rammeavtaler som skal inngås om deres deltaking i 
fellesskapsprogrammer.

Under forutsetning av at vilkårene blir oppfylt og 
tilleggsbevilgninger stilt til disposisjon, skal statene nevnt i 
dette nummer kunne delta fullt ut i programmet.

2. Programmet skal også være åpent for samarbeid 
med andre tredjestater som har inngått assosierings- eller 
samarbeidsavtaler med Fellesskapet som inneholder 
bestemmelser om kultur, på grunnlag av tilleggsbevilgninger 
og særlige framgangsmåter som skal fastsettes.

Statene på Vest-Balkan som er nevnt i nr. 1 bokstav c) og 
som ikke ønsker å nyte godt av full deltaking i programmet, 
kan nyte godt av et samarbeid med programmet i henhold til 
vilkårene fastsatt i dette nummer.

Artikkel 6

Samarbeid	med	internasjonale	organisasjoner

Programmet skal gi mulighet for samarbeid med internasjonale 
organisasjoner med kompetanse på kulturområdet, som 
UNESCO eller Europarådet, på grunnlag av felles bidrag og 
i samsvar med de ulike regler som gjelder for hver enkelt 
institusjon eller organisasjon, for gjennomføring av tiltakene 
nevnt i artikkel 4.

Artikkel 7

Komplementaritet	med	andre	fellesskapsordninger

Kommisjonen skal sikre sammenheng mellom programmet 
og andre fellesskapsordninger, særlig de som gjelder 
strukturfondene og områdene utdanning, yrkesrettet opplæring,	
forskning, informasjonssamfunnet, unionsborgerskap,	
ungdom, idrett, språk, sosial integrasjon,	 EUs forbindelser 
med tredjestater og bekjempelse av alle former for 
forskjellsbehandling.
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Artikkel 8

Gjennomføring

1.	 Kommisjonen skal gjennomføre de fellesskapstiltak som 
programmet omfatter, i samsvar med vedlegget.

2. Følgende tiltak skal treffes i samsvar med framgangsmåten 
nevnt i artikkel 9 nr. 2:

a) den årlige arbeidsplanen, herunder prioriteringer og 
kriterier for og framgangsmåter ved utvelging,

b) årsbudsjettet og fordelingen av midler mellom 
programmets ulike tiltak,

c) framgangsmåter for overvåking og evaluering av 
programmet,

d) finansiell støtte som skal gis av Fellesskapet i henhold 
til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) første strekpunkt: beløp, 
varighet, fordeling og mottakere.

3. Alle andre nødvendige tiltak for gjennomføringen av 
denne beslutning skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 9 nr. 3.

Artikkel 9

Komité

1.	 Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være to måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 10

Kulturkontaktpunkter

1.	 Kulturkontaktpunktene, som er definert i del I nr. 3.1 
i vedlegget, skal fungere som gjennomføringsorganer for 
spredning av informasjon om programmet på nasjonalt plan, 
idet det tas hensyn til artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i 
finansreglementet.

2. Kulturkontaktpunktene skal oppfylle følgende kriterier:

a) de må ha et tilstrekkelig antall ansatte, med faglig 
kompetanse og språkferdigheter tilpasset arbeid i et miljø 
av internasjonalt samarbeid.

b) de må ha en hensiktsmessig infrastruktur, særlig med 
hensyn til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

c) de må virke i en administrativ sammenheng som setter 
dem i stand til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende 
måte og til å unngå interessekonflikter.

Artikkel 11

Finansielle	bestemmelser

1.	 Finansiell støtte skal ha form av tilskudd til juridiske 
personer. Tilskudd kan i visse tilfeller gis til fysiske personer 
i henhold til vilkårene i artikkel 114 nr. 1 i finansreglementet. 
Kommisjonen kan også tildele priser til fysiske eller juridiske 
personer for tiltak eller prosjekter som gjennomføres innenfor 
rammen av programmet. Avhengig av tiltakets art kan også 
finansiering etter fast sats og/eller anvendelse av enhetssatser 
tillates.

2. Kommisjonen kan, ut fra mottakernes særtrekk og 
tiltakenes art, bestemme om de bør unntas fra kontroll av at 
de har den faglige dyktighet og de faglige kvalifikasjoner som 
kreves for å fullføre det foreslåtte tiltak eller arbeidsprogram.

3. Visse særlige aktiviteter som gjennomføres av de 
europeiske kulturhovedsteder som er utpekt i henhold til 
beslutning 1419/1999/EF, kan motta et tilskudd eller en pris.

Artikkel 12

Bidrag	til	andre	fellesskapsmål

Programmet skal bidra til å styrke tverrgående fellesskapsmål, 
særlig ved å:

a) fremme det grunnleggende prinsippet om ytringsfrihet,

b) øke bevisstheten omkring behovet for å bidra til en 
bærekraftig utvikling,

c) søke å fremme gjensidig forståelse og toleranse i Den 
europeiske union,

d) bidra til å fjerne all forskjellsbehandling på grunnlag 
av kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller 
overbevisning, funksjonshemning, alder eller seksuell 
legning.

Det skal rettes særlig oppmerksomhet mot sammenhengen 
og komplementariteten mellom programmet og Fellesskapets 
politikk på området kultursamarbeid med tredjestater.

Artikkel 13

Overvåking	og	evaluering

1.	 Kommisjonen skal sikre regelmessig overvåking av 
programmet i lys av dets mål. Resultatene av overvåkings- og 
evalueringsprosessen skal benyttes ved gjennomføringen av 
programmet.
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Overvåkingen skal særlig omfatte utarbeidingen av rapportene 
nevnt i nr. 3 bokstav a) og c).

Programmets særlige mål kan, på grunnlag av resultatene av 
overvåkingsrapporter, endres i samsvar med framgangsmåten 
fastsatt i traktatens artikkel 251.

2. Kommisjonen skal sikre en regelmessig, ekstern og 
uavhengig evaluering av programmet.

3. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet, 
Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 
Regionkomiteen:

a) en foreløpig evalueringsrapport om de resultater som er 
oppnådd, og om de kvalitative og kvantitative sidene ved 
gjennomføringen av programmet innen 31. desember 
2010,

b) en melding om fortsettelsen av programmet innen  
31. desember 2011,

c) en sluttevalueringsrapport innen 31. desember 2015.

Artikkel 14

Overgangsbestemmelser

Tiltak iverksatt før 31. desember 2006 på grunnlag av 
beslutning nr. 508/2000/EF og nr. 792/2004/EF skal fortsatt 
administreres inntil de avsluttes i samsvar med bestemmelsene 
i nevnte beslutninger.

Komiteen som ble nedsatt i henhold til artikkel 5 i beslutning 
nr. 508/2000/EF, skal erstattes av komiteen fastsatt i artikkel 9 
i denne beslutning.

Artikkel 15

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Strasbourg, 12. desember 2006.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BORELL FONTELLES M. PEKKARINEN

 President Formann
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VEDLEGG

I. BESKRIVELSE AV AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

1.	 Første	del:	Støtte	til	kulturprosjekter

1.1.  Flerårige samarbeidsprosjekter

Programmet skal støtte bærekraftige og strukturerte kultursamarbeidsprosjekter for å bringe sammen den særlige 
kvaliteten og kompetansen til kulturaktører i hele Europa. Støtten er ment som hjelp til samarbeidsprosjekter i 
oppstarts- og struktureringsfasen eller i deres utvidelsesfase geografisk. Målet skal være å stimulere dem til å 
etablere seg på et varig grunnlag og til å oppnå økonomisk handlefrihet.

Hvert samarbeidsprosjekt skal omfatte minst seks aktører fra seks ulike stater som deltar i programmet. 
Programmets formål skal være å bringe sammen et utvalg av aktører fra én eller flere sektorer for ulike flerårige 
aktiviteter, som kan omfatte én sektor eller flere sektorer, men som må ha et felles mål.

Hvert samarbeidsprosjekt skal tjene til å gjennomføre en rekke strukturerte, flerårige kulturaktiviteter. Disse 
aktivitetene skal gjennomføres i hele det tidsrommet de finansieres av Fellesskapet. De må omfatte minst to av 
de tre særlige målene nevnt i artikkel 3 nr. 2 i denne beslutning. Samarbeidsprosjekter som tjener til å utvikle 
aktiviteter som omfatter de tre særlige målene i nevnte artikkel, vil bli prioritert.

Samarbeidsprosjektene skal velges ut etter forslagsinnbydelser i henhold til finansreglementet. Utvelgingen vil 
bli foretatt på grunnlag av blant annet medarrangørenes anerkjente sakkunnskap innenfor sitt aktivitetsområde, 
deres finansielle og driftsmessige evne til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene samt aktivitetenes kvalitet og 
i hvilket omfang de oppfyller programmets generelle og særlige mål som fastsatt i artikkel 3 i denne beslutning.

Samarbeidsprosjektene må bygge på en samarbeidsavtale, dvs. et felles dokument i en rettslig form som er gyldig 
i en av deltakerstatene, og undertegnet av alle medarrangører.

Fellesskapsstøtten kan ikke overstige 50 % av prosjektets budsjett og skal trappes gradvis ned. Den kan ikke 
overstige 500 000 euro per år for alle aktiviteter i samarbeidsprosjektene. Støtten skal gis for et tidsrom på tre 
til fem år.

Som en veiledning skal om lag 32 % av programmets samlede budsjett fordeles til denne typen støtte.

1.2.  Samarbeidsprosjekter

Programmet skal støtte kultursamarbeidsprosjekter mellom europeiske aktører innenfor én sektor eller på tvers 
av sektorer. Kreativitet og nyskaping skal prioriteres. Prosjekter som sikter mot utforsking av mulighetene for 
samarbeid for å utvikle disse på lang sikt, vil særlig bli oppmuntret.

Alle tiltak skal utformes og gjennomføres i partnerskap med minst tre kulturaktører fra tre ulike deltakerstater, 
uavhengig av om disse aktørene kommer fra én eller flere sektorer.

Prosjektene skal velges ut etter forslagsinnbydelser i henhold til finansreglementet. Utvelgingen vil bli foretatt på 
grunnlag av blant annet medarrangørenes anerkjente sakkunnskap innenfor sitt aktivitetsområde, deres finansielle 
og driftsmessige evne til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene samt aktivitetenes kvalitet og i hvilket omfang 
de oppfyller programmets generelle og særlige mål som fastsatt i artikkel 3 i denne beslutning.

Fellesskapsstøtten kan ikke overstige 50 % av prosjektets budsjett. Den kan ikke være mindre enn 50 000 euro 
eller mer enn 200 000 euro per år. Støtten skal gis for et tidsrom på høyst 24 måneder.

De vilkår for dette prosjektet som gjelder det minste antall aktører som kreves for å kunne framlegge prosjekter 
samt de laveste og høyeste beløpene for fellesskapsstøtte, kan tilpasses for å ta hensyn til særskilte forhold som 
gjelder litterær oversettelse.

Som en veiledning skal om lag 29 % av programmets samlede budsjett fordeles til denne typen støtte.
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1.3.  Særlige tiltak

Programmet skal også støtte særlige tiltak. Disse tiltakene skal være spesielle ved at de bør ha betydelig 
rekkevidde og omfang, ha stor gjennomslagskraft hos de europeiske folk og bidra til å øke deres følelse av å 
tilhøre samme fellesskap, til å øke deres bevissthet om medlemsstatenes kulturelle mangfold samt å bidra til 
tverrkulturell og internasjonal dialog. De må oppfylle minst to av de tre særlige målene som fastsatt i artikkel 3	
i	denne beslutning.

Slike særlige tiltak skal også bidra til å gjøre Fellesskapets tiltak på kulturområdet mer synlige, både i og utenfor 
Den europeiske union. De skal også bidra til å øke den globale bevisstheten om den europeiske kulturs rikdom 
og mangfold.

Betydelig støtte skal gis til «Den europeiske kulturhovedstad» for å fremme gjennomføringen av aktiviteter som 
legger vekt på europeisk synlighet og transeuropeisk kultursamarbeid.

«Særlige tiltak» kan også omfatte tildeling av priser, i den utstrekning de setter søkelyset på kunstnere, kunstverk 
eller kulturelle eller kunstneriske prestasjoner, gjøre dem kjent ut over nasjonale grenser og på denne måten 
oppmuntre til mobilitet og utveksling.

I denne sammenheng kan det også gis støtte til samarbeidsprosjekter med tredjestater og internasjonale 
organisasjoner, som nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6.

Eksemplene foran utgjør ingen uttømmende liste over prosjekter som vil kunne oppnå støtte i henhold til denne 
delen av programmet.

Framgangsmåtene for utvelging av de særlige tiltakene vil være avhengig av vedkommende tiltak. Finansiering 
vil gis etter forslagsinnbydelser og anbudsinnbydelser, bortsett fra i tilfellene nevnt i finansreglementets artikkel 
54 og 168. Det skal også tas hensyn til i hvilket omfang hvert enkelt prosjekt oppfyller programmets generelle 
og særlige mål som fastsatt i artikkel 3 i denne beslutning.

Fellesskapsstøtten kan ikke overstige 60 % av prosjektbudsjettet.

Som en veiledning skal om lag 16 % av programmets samlede budsjett fordeles til denne typen støtte.

2.	 Annen	del:	Støtte	til	organer	som	driver	kulturvirksomhet	på	europeisk	plan

Denne støtten skal ha form av et driftstilskudd til samfinansiering av utgifter knyttet til det faste arbeidsprogrammet 
til et organ som etterstreber et mål av generell europeisk interesse på kulturområdet, eller som utgjør en del av 
Unionens politikk på dette området.

Det skal fastsettes at slike tilskudd tildelespå grunnlag av årlige forslagsinnbydelser.

Som en veiledning skal om lag 10 % av programmets samlede budsjett fordeles til denne typen støtte.

Det kan gis støtte til organer som arbeider for kultursamarbeid på én eller flere av følgende måter:

− ved å påta seg representasjonsoppgaver på fellesskapsplan,

− ved å samle inn eller spre informasjon om tilrettelegging av kultursamarbeid på tvers av Fellesskapet,

− ved å drive nettverkssamarbeid på europeisk plan for organer som driver kulturvirksomhet,

− ved å delta i kultursamarbeidsprosjekter eller opptre som ambassadører for europeisk kultur.

Disse organene må ha en reell europeisk dimensjon. I denne henseende må de utføre sine aktiviteter på 
fellesskapsplan, alene eller i form av forskjellige samordnede foreninger, og deres struktur (registrerte 
medlemmer) og deres aktiviteter må ha en mulig påvirkning på unionsplan eller omfatte minst sju europeiske 
stater.
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Denne delen skal være åpen for de organer som mottar støtte i henhold til del 2 i vedlegg I til beslutning 
nr. 792/2004/EF samt ethvert annet organ som driver kulturvirksomhet på europeisk plan, forutsatt at de 
etterkommer målene fastsatt i artikkel 3 i denne beslutning og oppfyller vilkårene i denne beslutning.

Mottakerne av disse driftstilskuddene skal velges ut gjennom en forslagsinnbydelse. Dette skal skje ved å 
sammenholde organenes arbeidsprogrammer med de særlige målene fastsatt i artikkel 3.

Det samlede driftstilskuddsbeløpet som gis i henhold til denne delen, kan ikke overstige 80 % av organets tillatte 
utgifter for det året tilskuddet gis for.

3.	 Tredje	del:	Støtte	til	analyser	og	innsamling	og	spredning	av	informasjon	samt	til	tiltak	som	kan	gi	
best	mulig	virkning	av	prosjekter	på	området	europeisk	kultursamarbeid	og	utviklingen	av	europeisk	
kulturpolikk

Som en veiledning skal om lag 5 % av programmets samlede budsjett fordeles til denne typen støtte.

3.1. Støtte til kulturkontaktpunkter

For å sikre en målrettet, effektiv spredning av praktisk informasjon om programmet på lokalt plan, skal det 
fastsettes støtte til «kulturkontaktpunkter». Disse organene, som arbeider på nasjonalt plan, skal opprettes på 
frivillig grunnlag i henhold til artikkel 39 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

Kulturkontaktpunktenes oppgave skal være å

− fremme programmet,

− lette tilgangen til programmet for så mange fagfolk og aktører på kulturområdet som mulig, og oppmuntre 
dem til å delta i programmets aktiviteter gjennom effektiv spredning av informasjon og utvikling av 
hensiktsmessige nettverksinitiativ mellom dem,

− være et effektivt bindeledd mellom de ulike institusjonene som gir støtte til kultursektoren i medlemsstatene, 
for derved å bidra til at tiltak truffet i henhold til kulturprogrammet og nasjonale støttetiltak, utfyller 
hverandre,

− gi informasjon om andre fellesskapsprogrammer som er åpne for kulturprosjekter, dersom det er behov for 
det.

3.2. Støtte til analyser på området kultursamarbeid

Programmet skal støtte gjennomføringen av studier og analyser på området europeisk kultursamarbeid og 
utvikling av en europeisk kulturpolitikk. Målet for denne støtten skal være å øke omfanget av og kvaliteten på 
informasjon og data for å utvikle sammenlignende data om og analyser av kultursamarbeid på fellesskapsplan, 
særlig med hensyn til mobilitet for kulturskapere og -aktører, formidling av kunstverk, kulturverk og produkter 
av kunst og kultur og tverrkulturell dialog.

Studier og analyser som bidrar til å øke kunnskapen om fenomenet transeuropeisk kultursamarbeid og til å skape 
gunstige vilkår for at det kan blomstre, kan støttes innenfor rammen av denne delen. Det vil særlig bli oppmuntret 
til prosjekter med sikte på å samle inn og analysere statistiske opplysninger.

3.3. Støtte til innsamling og spredning av informasjon og til tiltak som kan gi best mulig virkning av prosjekter på 
området kultursamarbeid

Programmet skal støtte innsamling og spredning av informasjon og tiltak som tar sikte på å gi best mulig virkning 
av prosjekter gjennom utvikling av et Internettbasert verktøy rettet mot behovene til fagfolk på kultursektoren på 
området transeuropeisk kultursamarbeid.

Dette verktøyet bør muliggjøre utveksling av erfaring og god praksis og spredning av informasjon om 
kulturprogrammet så vel som transeuropeisk kultursamarbeid i en videre betydning.
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II.	 PROGRAMSTYRING

Programmets finansielle ramme kan også omfatte kostnader til forberedelse, overvåking, kontroll, revisjon og 
evaluering som er direkte nødvendig for styringen av programmet og gjennomføringen av programmets mål, 
særlig kostnader til undersøkelser, møter, informasjons- og publiseringstiltak, kostnader knyttet til datanett 
i forbindelse med informasjonsutveksling samt alle andre kostnader til teknisk og administrativ bistand som 
Kommisjonen kan benytte for styringen av programmet.

III.	 KONTROLL OG REVISJON

Når det gjelder prosjekter som velges ut i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2, skal det innføres 
et kontrollsystem basert på stikkprøver.

Mottakeren av et tilskudd skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen alle underlagsdokumenter knyttet til utgifter 
i et tidsrom på fem år, regnet fra tidspunktet for siste utbetaling. Mottakeren av et tilskudd skal, der det er 
behov, påse at underlagsdokumenter som oppbevares av partnere eller medlemmer, blir gjort tilgjengelig for 
Kommisjonen.

Kommisjonen kan få foretatt en revisjon av bruken av tilskuddet, enten direkte, ved eget personale, eller ved et 
annet kvalifisert eksternt organ etter eget valg. Slike revisjoner kan foretas når som helst i avtalens løpetid og i et 
tidsrom på fem år fra tidspunktet for utbetalingen av restsummen. Der det er hensiktsmessig kan funn som gjøres 
under revisjonen, føre til at Kommisjonen treffe beslutning om tilbakeføring av midler.

Kommisjonens personale og personer med fullmakt fra Kommisjonen skal gis tilgang til mottakerens 
kontorlokaler og til all informasjon, herunder informasjon i elektronisk form, som er nødvendig for å foreta en 
slik revisjon.

Revisjonsretten og Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) skal ha de samme rettighetene, 
særlig når det gjelder tilgang, som Kommisjonen.

For å beskytte Fellesskapets finansielle interesser mot bedrageri og andre uregelmessigheter kan Kommisjonen, 
innenfor rammen av programmet, foreta kontroller og inspeksjoner på stedet, i henhold til rådsforordning 
(Euratom, EF) nr. 2185/96(1). Der det er nødvendig, skal undersøkelser foretas av OLAF i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999(2).

IV.	 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTILTAK SAMT TILTAK MED SIKTE PÅ Å GI BEST MULIG 
VIRKNING AV PROSJEKTER

1.	 Kommisjonen

Kommisjonen kan organisere seminarer, konferanser eller møter for å lette gjennomføringen av programmet, 
og kan dessuten påta seg tiltak for informasjon, publikasjon og spredning, og andre tiltak med sikte på å gi best 
mulig virkning av prosjekter	der dette er hensiktsmessig samt overvåking og evaluering av programmet. Slike 
aktiviteter kan finansieres ved hjelp av tilskudd eller ved framgangsmåten for offentlig tildeling av kontrakter, 
eller organiseres og finansieres direkte av Kommisjonen.

2.	 Kontaktpunkter

Kommisjonen og medlemsstatene skal på frivillig grunnlag organisere og styrke utveksling av informasjon som er 
nyttig for gjennomføringen av programmet via kulturkontaktpunktene som opptrer som gjennomføringsorganer 
på nasjonalt plan, i henhold til vilkårene i finansreglementets artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3.

3.	 Medlemsstatene

Uten at traktatens artikkel 87 berøres, kan medlemsstatene om nødvendig opprette støtteordninger for 
individuelle kulturaktørers mobilitet for å motvirke deres lave deltaking i programmet. Denne støtten kan ha form 
av reisetilskudd for kulturaktører for å lette den innledende fasen av tverrnasjonale kulturprosjekter.

(1) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(2) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.
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V.	 FORDELING AV DET SAMLEDE BUDSJETT

Fordeling av programmets årlige budsjett

Prosentandel av budsjettet

Del 1 (støtte til prosjekter) Om lag 77 %

– flerårige samarbeidsprosjekter Om lag 32 %

– samarbeidstiltak Om lag 29 %

– særlige tiltak Om lag 16 %

Del 2: (støtte til organer som driver kulturvirksomhet 
på europeisk plan)

Om lag 10 %

Del 3 (støtte til analyse, innsamling og spredning av 
informasjon)

Om lag 5 %

Samlede driftsutgifter Om lag 92 %

Programstyring Om lag 8 %

Disse prosentandelene er veiledende og kan endres av komiteen fastsatt i artikkel 9, i samsvar med 
framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2.
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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 nr. 1 og artikkel 80 nr. 2,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet(2),

med tilvising til fråsegna frå Regionutvalet(3),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(4), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Under møtet sitt i Göteborg 15.-16. juni 2001 slo 
Det europeiske rådet fast at ei betre fordeling mellom 
ulike transportmåtar er avgjerande i strategien for ei 
berekraftig utvikling.

2) Dersom det ikkje vert gjort målmedvitne tiltak, vil den 
samla godstransporten på veg i Europa auke med om lag 
50 % innan 2010. Dette vil føre til ein auke på om lag 
12 milliardar tonnkilometer per år i den internasjonale 
godstransporten på veg.

3) I kvitboka si «Europeisk transportpolitikk fram mot 
2010: tid for å velje» gjorde Kommisjonen framlegg 
til tiltak som innan 2010 kan setje marknadsdelane til 
transportmåtane tilbake til det nivået dei var på i 1998. 
Dette vil leggje grunnen for ei betre fordeling frå 2010 
og framover.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 2.8.2003, s.1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2007 av 29. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 8.

(1) TEF C 126 E av 28.5.2002, s. 354.
(2) TEF C 241 av 7.10.2002, s. 37.
(3) TEF C 278 av 14.11.2002, s. 15.
(4) Europaparlamentsfråsegn av 24. september 2002 (enno ikkje offentleggjord 

i TEU), felles haldning frå Rådet av 25. april 2003 (TEU C 153 E av 
1.7.2003, s. 252) og europaparlamentsavgjerd av 3. juli 2003 (enno ikkje 
offentleggjord i TEU).

4) Det bør skipast eit program, heretter kalla «Marco 
Polo-programmet» eller «programmet», for å redusere 
opphopinga på vegane, fremje eit meir miljøvennleg 
godstransportsystem i Fellesskapet og fremje transport 
med ulike transportsystem for såleis å medverke til 
eit effektivt og berekraftig transportsystem. For å 
nå dette målet bør programmet støtte tiltak innanfor 
godstransport, logistikk og andre relevante marknader. 
Desse tiltaka bør medverke til å halde fordelinga av 
gods mellom ulike transportsystem på same nivå som 
i 1998, ved at den forventa samla auken i internasjonal 
godstransport på veg vert overført til nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar, eller til ein kombinasjon 
av transportmåtar der transporten på veg er så kort som 
mogleg.

5) Marco Polo-programmet vil omfatte tre typar tiltak: for 
det første, tiltak for overgang til andre transportmåtar, 
som under dei gjeldande marknadstilhøva vil leggje vekt 
på å overføre mest mogleg last frå veg til nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar; for det andre, 
katalyserande tiltak, som bør føre til ei endring i den 
måten annan godstransport enn vegtransport vert utført 
på i Fellesskapet; for det tredje, tiltak for felles læring, 
som bør gje betre kunnskap om godslogistikk og fremje 
meir moderne metodar og framgangsmåtar for samarbeid 
på godstransportmarknaden.

6) Tiltaka må omfatte territoriet til minst to statar. Dersom 
desse to statane er medlemsstatar eller andre statar som 
tek del i Marco Polo-programmet på dei vilkåra som er 
fastsette i denne forordninga, kan dei deltakande føretaka 
få refundert utgiftene sine gjennom programmet innanfor 
dei grensene som er fastsette i forordninga.

7) For å spegle att den europeiske dimensjonen ved desse 
tiltaka bør det oppmuntrast til samarbeid mellom føretak 
som er etablerte i ulike statar, i form av eit konsortium 
som gjer framlegg til tiltak.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1382/2003

av	22.	juli	2003

om	tildeling	av	finansiell	støtte	frå	Fellesskapet	for	å	fremje	eit	meir	miljøvennleg	godstransportsystem		
(Marco	Polo-programmet)(*)
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8) Søkjarane bør kunne leggje fram nye eller eventuelt 
eksisterande prosjekt som best mogleg svarar til dei 
aktuelle krava i marknaden. Høvelege prosjekt bør ikkje 
forkastast som følgje av ein altfor streng definisjon av 
kva tiltak som kan gjevast støtte. Den handlefridommen 
som Kommisjonen, med støtte frå det utvalet som er 
skipa i medhald av artikkel 12 nr. 1, har fått til å velje ut 
prosjekt, bør særleg opne for at det kan gjevast støtte til 
effektive prosjekt som ligg under den rettleiande grensa 
for å få finansiell støtte frå Fellesskapet.

9) Det kan finnast tilfelle der vidareføringa av ei eksisterande 
teneste kan vere minst like føremålstenleg i form av 
ytterlegare overgang til andre transportmåtar, kvalitet, 
miljøføremoner og berekraft, som innføringa av ei ny 
teneste som fører til monalege utgifter.

10) For at støtta til iverksetjing av tiltak for overgang til 
andre transportmåtar skal vere definert på ein oversiktleg, 
objektiv og tydeleg måte, bør ho byggje på dei utgiftene 
som samfunnet kan spare ved å nytte nærskipsfart, 
jarnbane og innlandsvassvegar, eller ein kombinasjon av 
desse transportmåtane, i staden for berre vegtransport. 
Difor har Kommisjonen fastsett ei rettleiande finansiell 
støtte på 1 euro per 500 tonnkilometer gods som vert 
overført frå vegtransport.

11) Ettersom spørsmålet om internalisering av eksterne 
transportkostnader, særleg dei miljømessige kostnadene, 
vert sett på som viktig både i kvitboka «Europeisk 
transportpolitikk fram mot 2010: tid for å velje» og 
i konklusjonane frå møtet i Det europeiske rådet i 
Göteborg, og ettersom transportmarknaden er i snøgg 
endring, bør det vere mogleg å ta omsyn til det framtidige 
arbeidet med å utvikle metodar for å internalisere eksterne 
kostnader, å jamleg vurdere utviklinga av differensierte 
eksterne kostnader og å gjere framlegg om eventuelle 
endringar i den finansielle støtta i samsvar med dette.

12) Resultata frå dei katalyserande tiltaka og tiltaka for felles 
læring i programmet bør spreiast i tilstrekkeleg grad, slik 
at vidareføring, offentleggjering og klarleik vert sikra.

13) Under utveljinga og gjennomføringa av eit prosjekt må 
det sikrast at det utvalde prosjektet verkeleg medverkar 
til den felles transportpolitikken og ikkje fører til 
uakseptabel konkurransevriding. Kommisjonen bør difor 
vurdere gjennomføringa av forordninga. Han bør seinast 
31. desember 2006 leggje fram ein vurderingsrapport 
om resultata frå Marco Polo-programmet, om naudsynt 
saman med eit framlegg til endring av denne forordninga.

14) Ettersom målet for Marco Polo-programmet ikkje kan 
nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og difor 
på grunn av omfanget til programmet betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 
denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å 
nå dette målet.

15) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
forordninga, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

16) I denne forordninga er det for heile det tidsrommet som 
programmet varer, ført opp ein finansiell referansesum, 
slik det er definert i nr. 33 i den tverrinstitusjonelle 
avtala av 6. mai 1999 mellom Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen om budsjettdisiplin og betre 
budsjetthandsaming, utan at dette rører ved dei 
fullmaktene som budsjettstyresmakta har i medhald av 
traktaten.

17) For at finansieringa i medhald av denne forordninga skal 
kunne forvaltast på ein mest mogleg føremålstenleg og 
snøgg måte, bør denne forordninga ta til å gjelde så snart 
som råd etter at ho er vedteken —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

KAPITTEL I

MåL,	DEFINISJONAR	OG	VERKEOMRåDE

Artikkel 1

Mål

Ved denne forordninga vert det for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2010 skipa ei finansieringsordning, heretter 
kalla «Marco Polo-programmet» eller «programmet», som har 
som mål å redusere opphopinga på vegane, fremje eit meir 
miljøvennleg godstransportsystem i Fellesskapet og fremje 
transport med ulike transportsystem, for såleis å medverke 
til eit effektivt og berekraftig transportsystem, med sikte på 
å oppnå, når programmet vert avslutta, ei overføring av den 
forventa samla auken i internasjonal godstransport på veg, målt 
i tonnkilometer, til nærskipsfart, jarnbane og innlandsvassvegar 
eller til ein kombinasjon av transportmåtar der transporten på 
veg er så kort som mogleg.

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

a) «tiltak» alle prosjekt som har samanheng med 
logistikkmarknaden og vert gjennomførde av føretak, 
som medverkar til å redusere opphopinga i systemet 
for godstransport på veg og/eller til å fremje eit meir 
miljøvennleg transportsystem ved å skape best moglege 
vilkår for transporten til og frå transportkjeder med ulike 
transportsystem på territoriet til medlemsstatane,

b) «tiltak for overgang til andre transportmåtar» alle tiltak 
som direkte og utan opphald tek sikte på å overføre 
godstransport frå veg til nærskipsfart, jarnbane, 
innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon av ulike 
transportmåtar der vegtransporten er så kort som mogleg, 
men som ikkje er katalyserande tiltak,

c) «katalyserande tiltak» alle nyskapande tiltak som tek sikte 
på overvinne fellesskapsrelevante strukturelle hindringar 
i godstransportmarknaden som gjer at marknadene ikkje 
verkar på ein effektiv måte, at nærskipsfarten, jarnbanene 
eller innlandsvassvegane ikkje er konkurransedyktige og/
eller at transportkjeder som nyttar desse transportmåtane, 
ikkje verkar på ein effektiv måte. For føremålet med denne 
definisjonen tyder «strukturelle hindringar i marknaden» 
alle faktiske hindringar for at godstransportkjeda skal 
verke på ein tilfredsstillande måte, bortsett frå dei som er 
fastlagde gjennom regelverket eller er mellombels,

d) «tiltak for felles læring» alle tiltak som tek sikte på 
eit betre samarbeid for å skape strukturar for best 
moglege arbeidsmetodar og framgangsmåtar innanfor 
godstransportkjeda, samstundes som det vert teke omsyn 
til krava til logistikk,

e) «oppfølgingstiltak» alle tiltak som tek sikte på å 
førebu eller å støtte aktuelle eller framtidige tiltak, t.d. 
formidlingsverksemd, overvaking og vurdering av prosjekt 
og innsamling og analyse av statistiske opplysningar. 
Tiltak som tek sikte på marknadsføring av produkt, 
prosessar eller tenester, reklameverksemd og salsfremjing, 
er ikkje «oppfølgingstiltak»,

f) «førebuande tiltak» alle tiltak som førebur eit katalyserande 
tiltak, t.d. tekniske, driftsmessige eller finansielle 
føregranskingar og prøving av utstyr,

g) «konsortium» alle samanslutningar der minst to føretak 
gjer avtale om å gjennomføre og dele risikoen i samband 
med eit tiltak,

h) «føretak» alle einingar som driv økonomisk verksemd, 
utan omsyn til kva rettsleg status dei har og korleis dei er 
finansierte,

i) «tilleggsverksemd» verksemd som er naudsynt for å nå 
måla for «tiltak for overgang til andre transportmåtar» eller 
«katalyserande tiltak», men som er underordna desse,

j) «tonnkilometer» transport av eitt tonn gods eller tilsvarande 
voluminnhald over ein avstand på éin kilometer,

k) «nærliggjande tredjestat» alle statar som ikkje er 
medlemmer i eller kandidatar for tilmelding til Den 
europeiske unionen, og som har felles grense med Den 
europeiske unionen eller har kyst mot eit lukka eller delvis 
lukka havområde som grensar til Den europeiske unionen.

Artikkel 3

Verkeområde

1.  Marco Polo-programmet skal omfatte tiltak for overgang 
til andre transportmåtar, katalyserande tiltak og tiltak for felles 
læring

a) som omfattar territoriet til minst to medlemsstatar, eller

b) som omfattar territoriet til minst éin medlemsstat og 
territoriet til ein nærliggjande tredjestat.

2.  Dersom eit tiltak omfattar territoriet til ein tredjestat, vert 
kostnader som kjem på i dette territoriet eller i denne staten, 
ikkje dekte gjennom programmet, bortsett frå i dei tilfella som 
er nemnde i nr. 3 og 4.

3.  Programmet skal vere ope for deltaking for dei statane 
som er kandidatar for tilmelding. Deltakinga skal finne stad 
på dei vilkåra som er fastsette i assosieringsavtalene med 
desse statane, og på grunnlag av dei reglane som er fastsette 
ved avgjerd i assosieringsrådet for kvar av dei statane som det 
gjeld.

4.  Programmet skal òg vere ope for deltaking for 
medlemsstatane i EFTA og EØS på grunnlag av tilleggsløyvingar 
i samsvar med dei framgangsmåtane som skal avtalast med 
desse statane.

Kapittel II

Søkjarar	og	tiltak	som	kan	få	støtte

Artikkel 4

Søkjarar som kan få støtte

1.  Som ein hovudregel skal prosjekt leggjast fram av eit 
konsortium som er samansett av to eller fleire føretak, og 
som er etablert i minst to ulike medlemsstatar eller i minst éin 
medlemsstat og éin nærliggjande tredjestat.

2.  Føretak som er etablerte utanfor Fellesskapet eller utanfor 
ein av dei deltakarstatane som er nemnde i artikkel 3 nr. 3 og 
4, og som kan vere knytte til prosjektet, kan ikkje under nokon 
omstende få fellesskapsstøtte innanfor ramma av programmet.
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Artikkel 5

Tiltak for overgang til andre transportmåtar

1.  Tiltak for overgang til andre transportmåtar, eventuelt 
medrekna ytterlegare overgang som følgje av at ei eksisterande 
teneste vert vidareførd, skal kunne få støtte innanfor ramma av 
programmet såframt følgjande vilkår er stetta:

a) Det er venta at tiltaket for overgang til andre transportmåtar 
skal føre til ei faktisk, vesentleg, målbar og berekraftig 
overføring av godstransport frå veg til nærskipsfart, 
jarnbane, innlandsvassvegar eller ein kombinasjon av ulike 
transportmåtar der vegtransporten er så kort som mogleg.

b) Ein realistisk forretningsplan skal vise at overgangen til 
andre transportmåtar vil løne seg utan tilskot etter høgst 36 
månader med fellesskapsstøtte.

c) Tiltaket for overgang til andre transportmåtar må ikkje føre 
til konkurransevriding i dei relevante marknadene, særleg 
mellom andre transportmåtar enn rein vegtransport eller 
innanfor kvar einskild transportmåte, på ein slik måte at det 
er i strid med dei felles interessene.

d) Når tiltaket krev at det vert nytta tenester frå tredjemann 
som ikkje er ein del av konsortiet, skal søkjaren leggje 
fram prov på at dei aktuelle tenestene er valde ut etter ein 
framgangsmåte som er oversiktleg, objektiv og sikrar lik 
handsaming.

2.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til tiltak for 
overgang til andre transportmåtar skal vere høgst 30 % av dei 
samla utgiftene som er naudsynte for å verkeleggjere måla 
for tiltaket, og som har kome på som følgje av tiltaket. Slike 
utgifter kan dekkjast gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet 
i den grad dei har direkte samanheng med gjennomføringa 
av tiltaket. Tilleggsutgifter til infrastruktur kan òg dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet med høgst 30 %, 
på det vilkåret at dei vert verande marginale. Utgifter som 
har kome på frå og med den dagen ein søknad er levert inn 
i medhald av framgangsmåten for utveljing, kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet dersom det er 
gjeve endeleg godkjenning til fellesskapsstøtte. Tilskot til 
finansiering av kostnader til aktiva i anna enn fast eigedom 
skal ytast berre dersom tilskotsavtala pliktar mottakaren å 
nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta vert gjeven, og skal i 
hovudsak nyttast til tiltaket.

3.  Finansiell støtte frå Fellesskapet i medhald av nr. 2, som er 
fastsett av Kommisjonen på grunnlag av talet på tonnkilometer 
som er overførde frå vegtransport til nærskipsfart, jarnbane, 
innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon av transportmåtar 
der transporten på veg er så kort som mogleg, skal i byrjinga 
fastsetjast til 1 euro per 500 tonnkilometer gods. Denne 
rettleiande summen kan justerast, særleg i samsvar med 
kvaliteten på prosjektet eller dei faktiske miljøføremonene som 
er oppnådde.

I samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 
nr. 2, kan Kommisjonen, når han finn det høveleg og naudsynt, 
granske på nytt korleis dei faktorane som ligg til grunn for 
utrekninga, har utvikla seg, og om naudsynt tilpasse den 
finansielle støttesummen frå Fellesskapet tilsvarande.

4.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til tiltak for overgang til 
andre transportmåtar skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler. 
Desse avtalene skal gjelde for høgst 38 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 38 månader.

5.  Den rettleiande grensa for å få tilskot til tiltak for 
overgang til andre transportmåtar skal vere 250 millionar 
tonnkilometer overført gods per tiltak, eller i høve til den 
rettleiande summen for støtte i euro, som er 500 000 euro.

Artikkel 6

Katalyserande tiltak

1.  Katalyserande tiltak skal kunne få finansiell støtte 
innanfor ramma av programmet dersom følgjande vilkår er 
stetta:

a) Ein realistisk forretningsplan skal vise at tiltaket vil nå dei 
fastsette måla innan ein frist på 48 månader, og vil vere 
lønsame etter denne fristen.

b) Tiltaket skal vere nyskapande på europeisk plan med 
omsyn til logistikk, teknologi, metodar, utstyr, produkt 
eller tenesteyting.

c) Det er venta at det katalyserande tiltaket skal føre til 
ei faktisk, vesentleg, målbar og berekraftig overføring 
av godstransport frå veg til nærskipsfart, jarnbane, 
innlandsvassvegar eller ein kombinasjon av ulike 
transportmåtar der vegtransporten er så kort som mogleg. 
Det er venta at tiltaket skal føre til ein reduksjon i opphopinga 
innanfor vegtransporten, og ikkje til ein overgang mellom 
nærskipsfart, jarnbane og innlandsvassvegar.

d) Det katalyserande tiltaket skal omfatte ein realistisk plan 
der det er fastsett konkrete etappar for korleis måla med 
tiltaket skal nåast, og der trongen for styringsstøtte frå 
Kommisjonen er identifisert.

e) Det katalyserande tiltaket må ikkje føre til 
konkurransevriding i dei relevante marknadene, særleg 
mellom andre transportmåtar enn rein vegtransport eller 
innanfor kvar einskild transportmåte, på ein slik måte at det 
er i strid med dei felles interessene.

f) Når tiltaket krev at det vert nytta tenester frå tredjemann 
som ikkje er ein del av konsortiet, skal søkjaren leggje 
fram prov på at dei aktuelle tenestene er valde ut etter ein 
framgangsmåte som er oversiktleg, objektiv og sikrar lik 
handsaming.
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2.  Innanfor ramma av måla for kvitboka til Kommisjonen 
«Europeisk transportpolitikk fram mot 2010: tid for å velje» 
bør det leggjast særleg vekt på katalyserande tiltak som 
gjennomfører nye idear, t.d. ideen om «motorvegar til sjøs».

Katalyserande tiltak på transportmarknaden bør helst nytte 
transeuropeiske nett slik det er definert i vedtak nr. 1692/96/
EF(1), eller dei felleseuropeiske transportkorridorane og 
-områda.

3.  Resultata av og metodane for dei katalyserande tiltaka 
skal spreiast, slik at dei kan medverke til at måla for denne 
forordninga vert nådde.

4.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til katalyserande 
tiltak skal vere høgst 35 % av dei samla utgiftene som er 
naudsynte for å verkeleggjere måla for tiltaket, og som 
har kome på som følgje av tiltaket, medrekna førebuande 
tiltak. Slike utgifter kan dekkjast gjennom finansiell støtte 
frå Fellesskapet i den grad dei har direkte samanheng med 
gjennomføringa av tiltaket. Utgifter til tilleggstiltak i samband 
med utbygging av infrastruktur som er naudsynt for å nå 
måla for tiltaket, kan òg dekkjast gjennom finansiell støtte 
frå Fellesskapet med høgst 35 %, på det vilkåret at dei vert 
verande marginale. Utgifter som har kome på frå og med den 
dagen ein søknad er levert inn i medhald av framgangsmåten 
for utveljing, kan dekkjast gjennom finansiell støtte frå 
Fellesskapet dersom det er gjeve endeleg godkjenning til 
fellesskapsstøtte. Tilskot til finansiering av kostnader til aktiva 
i anna enn fast eigedom skal ytast berre dersom tilskotsavtala 
pliktar mottakaren å nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta 
vert gjeven, og skal i hovudsak nyttast til tiltaket.

5.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til katalyserande tiltak 
skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler, med høvelege 
føresegner om styring og overvaking. Desse avtalene skal 
gjelde for høgst 50 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 50 månader.

6.  Dei politiske hovudmåla som det skal leggjast vekt på 
under utveljinga av slike tiltak, skal fastsetjast i samsvar med 
den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen kan, med hjelp frå det utvalet som er skipa i 
medhald av artikkel 12 nr. 1, vurdere dei politiske hovudmåla 
når han finn det høveleg.

7.  Den rettleiande grensa for å få støtte skal vere 1,5 millionar 
euro per tiltak.

Artikkel 7

Tiltak for felles læring

1.  Tiltak for felles læring skal kunne få finansiell støtte 
innanfor ramma av programmet dersom følgjande vilkår er 
stetta:

a) Tiltaket skal føre til ei betring i dei kommersielle tenestene 
i marknaden, og vare i høgst 24 månader.

(1) TEF L 228 av 9.9.1996, s. 1. Forordninga sist endra ved vedtak 
nr. 1346/2001/EF (TEF L 185 av 6.7.2001, s. 1).

b) Tiltaket skal vere nyskapande på europeisk plan.

c) Tiltaket må ikkje føre til konkurransevriding i dei relevante 
marknadene, særleg mellom andre transportmåtar enn rein 
vegtransport eller innanfor kvar einskild transportmåte, på 
ein slik måte at det er i strid med dei felles interessene.

d) Tiltaket for felles læring skal omfatte ein realistisk plan 
der det er fastsett konkrete etappar for korleis måla med 
tiltaket skal nåast, og der trongen for styringsstøtte frå 
Kommisjonen er identifisert.

2.  Resultata av og metodane for tiltaka for felles læring 
skal spreiast, slik at dei kan medverke til å nå måla for denne 
forordninga.

3.  Den finansielle støtta frå Fellesskapet til tiltak for felles 
læring skal vere høgst 50 % av dei samla utgiftene som er 
naudsynte for å verkeleggjere måla for tiltaket, og som har 
kome på som følgje av tiltaket. Slike utgifter kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet i den grad dei har 
direkte samanheng med gjennomføringa av tiltaket. Utgifter 
som har kome på frå og med den dagen ein søknad er levert 
inn i medhald av framgangsmåten for utveljing, kan dekkjast 
gjennom finansiell støtte frå Fellesskapet dersom det er 
gjeve endeleg godkjenning til fellesskapsstøtte. Tilskot til 
finansiering av kostnader til aktiva i anna enn fast eigedom 
skal ytast berre dersom tilskotsavtala pliktar mottakaren å 
nytte slike aktiva i det tidsrommet støtta vert gjeven, og skal i 
hovudsak nyttast til tiltaket.

4.  Finansiell støtte frå Fellesskapet til tiltak for felles læring 
skal gjevast på grunnlag av tilskotsavtaler, med høvelege 
føresegner om styring og overvaking. Desse avtalene skal 
gjelde for høgst 26 månader.

Finansiell støtte frå Fellesskapet skal ikkje lengjast ut over det 
fastsette tidsrommet på høgst 26 månader.

5.  Dei politiske hovudmåla som det skal leggjast vekt på 
under utveljinga av slike tiltak, skal fastsetjast i samsvar med 
den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen kan, med hjelp frå det utvalet som er skipa i 
medhald av artikkel 12 nr. 1, vurdere dei politiske hovudmåla 
når han finn det høveleg.

6.  Den rettleiande grensa for å få støtte skal vere 
250 000 euro per tiltak.

Artikkel 8

Nærmare reglar

Kommisjonen skal, i samsvar med dei framgangsmåtane 
som er nemnde i artikkel 12 nr. 2, fastsetje nærmare reglar 
for framgangsmåten for innlevering av søknad, utveljing, 
utføring og spreiing, og dessutan for krav til rapportering og 
kontroll i samband med dei einskilde tiltaka innanfor ramma 
av programmet.
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Artikkel 9

Statsstøtte

Finansiell støtte frå Fellesskapet til dei tiltaka som er definerte 
i programmet, skal ikkje vere til hinder for at dei same tiltaka 
kan få statsstøtte på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, på 
det vilkåret at slik støtte er i samsvar med dei ordningane 
for statsstøtte som er fastsette i traktaten, og er innanfor 
dei grensene som er fastsette for kvar type tiltak i høvesvis 
artikkel 5 nr. 2, artikkel 6 nr. 4 og artikkel 7 nr. 3.

KAPITTEL III

framlegging	og	utveljing	av	tiltak

Artikkel 10

Framlegging av tiltak

Tiltak skal leggjast fram for Kommisjonen i samsvar med 
dei nærmare reglane som er fastsette i medhald av artikkel 8. 
Framlegget skal innehalde alle dei opplysningane som er 
naudsynte for at Kommisjonen skal kunne velje ut tiltak i 
samsvar med artikkel 11.

Artikkel 11

Utveljing av tiltak — Tildeling av finansiell støtte

Tiltak som er lagde fram, skal vurderast av Kommisjonen. 
Kommisjonen skal avgjere om det skal tildelast finansiell støtte 
i medhald av denne forordninga, og samstundes, ved utveljinga 
av tiltak, ta omsyn til høvesvis det målet som er nemnt i 
artikkel 1, og dei vilkåra som er nemnde i artikkel 5, 6 eller 
7. Ved utveljinga skal det takast omsyn til kva miljøvinstar 
dei framlagde tiltaka kan ha og korleis dei kan medverke 
til å redusere opphopinga på vegane. Kommisjonen skal ta 
avgjerda si i samsvar med den framgangsmåten som er nemnd 
i artikkel 12 nr. 2.

Kommisjonen skal melde frå til støttemottakarane og 
medlemsstatane om avgjerda si.

KAPITTEL IV

Sluttføresegner

Artikkel 12

Utval

1.  Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2. Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3.  Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 13

Budsjett

Den finansielle ramma for gjennomføring av Marco Polo-
programmet er 75 millionar euro for tidsrommet 1. januar 
2003-31. desember 2006.

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 14

Midlar til oppfølgingstiltak og vurdering av programmet

Opptil 5 % av det budsjettet som er fastsett i denne forordninga, 
skal nyttast til oppfølgingstiltak og uavhengig vurdering av 
gjennomføringa av artikkel 5, 6 og 7.

Artikkel 15

Vurdering

1.  Kommisjonen skal minst éin gong per år informere 
utvalet om den finansielle gjennomføringa av programmet, og 
leggje fram ei ajourførd oversikt over alle dei tiltaka som er 
finansierte innanfor ramma av programmet.

2.  Kommisjonen skal seinast 31. desember 2006 leggje 
fram for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- 
og sosialutvalet og Regionutvalet ein vurderingsrapport om 
resultata av Marco Polo-programmet sett i høve til målet for 
programmet, om naudsynt saman med eit framlegg til endring 
av denne forordninga.

Artikkel 16

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 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, 22. juli 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX G. ALEMANNO

 President Formann
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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 nr. 1, artikkel 80 nr. 2, artikkel 
156 første leddet og artikkel 175,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen,

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

etter samråd med Regionutvalet,

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 
traktaten(1), og

ut frå desse synsmåtane:

For å ta omsyn til utvidinga av Den europeiske unionen bør 
referansesummane tilpassast i følgjande forordningar:

– rådsforordning (EF) nr. 2236/95 av 18. september 1995 om 
fastsettelse av generelle regler for tildeling av finansiell 
støtte fra Fellesskapet på området transeuropeiske nett(2),

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1655/2000 
av 17. juli 2000 om det finansielle instrument for miljøet 
(LIFE)(3),

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 
22. juli 2003 om tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet 
for å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem 
(Marco Polo-programmet)(4) og

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 30.4.2004, s.17, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2007 av 29. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 8.

(1) Europaparlamentsfråsegn av 9. mars 2004 (enno ikkje offentleggjord i 
TEU) og rådsavgjerd av 5. april 2004.

(2) TEF L 228 av 23.9.1995, s. 1. Forordninga endra ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1655/1999 (TEF L 197 av 29.7.1999, s. 1).

(3) TEF L 192 av 28.7.2000, s. 1.
(4) TEU L 196 av 2.8.2003, s. 1.

– europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2152/2003 
av 17. november 2003 om overvaking av skogar og av 
vekselverknader med miljøet(5) —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I artikkel 18 i forordning (EF) nr. 2236/95 vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Overskrifta «Budsjettmidler» vert bytt ut med 
«Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

 «Den finansielle rammen for gjennomføring av denne 
forordning for tidsrommet 2000-2006 skal være 4 874,88 
millioner euro.»

Artikkel 2

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1655/2000 vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Overskrifta «Tredje etappes varighet samt budsjettmidler» 
vert bytt ut med «Tredje etappes varighet samt finansiering».

2. Nr. 1 og 2 skal lyde:

«1. LIFE skal gjennomføres i etapper. Tredje etappe 
innledes 1. januar 2000 og avsluttes 31. desember 2004. 
Den finansielle rammen for gjennomføring av tredje etappe 
for tidsrommet 2000-2004 skal være 649,9 millioner euro.

2. De budsjettmidler som fordeles til tiltakene fastsatt 
i denne forordning, skal føres opp under de årlige 
bevilgninger i Den europeiske unions alminnelige budsjett. 
De disponible årlige bevilgninger skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammene av de finansielle 
overslag.»

(5) TEU L 324 av 11.12.2003, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	788/2004

av	21.	april	2004

om	endring	 av	 rådsforordning	 (EF)	nr.	 2236/95,	 forordning	 (EF)	nr.	 1655/2000,	 forordning	 (EF)	nr.	
1382/2003	 og	 forordning	 (EF)	 nr.	 2152/2003	med	 sikte	 på	 tilpassing	 av	 referansesummane	 for	 å	 ta	

omsyn	til	utvidinga	av	Den	europeiske	unionen(*)

	2010/EØS/38/36
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Artikkel 3

I artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1382/2003 vert det gjort 
følgjande endringar:

1. Overskrifta «Budsjett» vert bytt ut med «Finansiering».

2. Første leddet skal lyde:

 «Den finansielle ramma for gjennomføringa av Marco 
Polo-programmet er 100 millionar euro for tidsrommet 
1. januar 2003-31. desember 2006.»

Artikkel 4

Artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2152/2003 skal lyde:

«Artikkel 13

1. «Den finansielle ramma for gjennomføringa av ordninga 
for tidsrommet 2003-2006 er 65 millionar euro; av desse kan 9 
millionar euro nyttast til brannførebyggjande tiltak.

2. Dei årlege løyvingane skal godkjennast av 
budsjettstyresmakta i samband med den årlege 
budsjetthandsaminga og innanfor ramma av dei finansielle 
overslaga.»

Artikkel 5

Denne forordninga tek til å gjelde tredje 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 Strasbourg, 21. april 2004.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX D. ROCHE

 President Formann
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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 nr. 1 og artikkel 80 nr. 2,

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) I kvitboka si av september 2001 om den felles 
transportpolitikken legg Kommisjonen vekt på å utvikle 
transport med ulike transportsystem som eit praktisk og 
effektivt middel til å oppnå eit balansert transportsystem, 
og gjer framlegg ikkje berre om å utvikle motorvegar 
til sjøs i form av integrerte former for sjøtransport med 
ulike transportsystem av høg kvalitet, men òg om ein 
meir intensiv bruk av jarnbanetransport og transport 
på innlandsvassvegar som eit viktig element i denne 
strategien. Under møtet sitt i Göteborg 15.-16. juni 
2001 slo Det europeiske rådet fast at ei betre fordeling 
mellom ulike transportmåtar er avgjerande i strategien 
for ei berekraftig utvikling. Under møtet sitt i Barcelona 
15.-16. mars 2002 streka Det europeiske rådet under at 
opphopinga av trafikken i flaskehalsar må reduserast i 
fleire regionar, og nemnde særleg Alpane, Pyreneane 
og Austersjøen, noko som syner at transportlinjene til 
motorvegane til sjøs er ein integrert og viktig del av 
det transeuropeiske transportnettet. Eit marknadsdrive 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 24.11.2006, s.1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2007 av 29. juni 2007 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. 56, 22.11.2007, s. 8.

(1) TEU C 234 av 22.9.2005, s. 19.
(2) Europaparlamentsfråsegn av 17. mai 2006 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU), og rådsavgjerd av 12. oktober 2006.

finansieringsprogram for transport med ulike 
transportsystem er eit sentralt verkemiddel for å utvikle ei 
slik transportform vidare, og dette bør særleg medverke 
til å støtte skipinga av motorvegar til sjøs, samstundes 
som det m.a. vert sytt for ei betring av den økonomiske, 
sosiale og territoriale utjamninga og av transporten med 
jarnbane og på innlandsvassvegar.

2) Dersom det ikkje vert gjort målmedvitne tiltak, vil 
den samla godstransporten på veg i Europa auke med 
over 60 % innan 2013. For dei 25 medlemsstatane i 
Den europeiske unionen vil dette svare til ein forventa 
vekst på 20,5 milliardar tonnkilometer i internasjonal 
godstransport på veg i tidsrommet 2007-2013, noko 
som vil få negative følgjer i form av tilleggsutgifter 
til veginfrastrukturen, ulukker, opphoping, ureining på 
lokalplan og på verdsplan, ei mindre påliteleg forsynings- 
og logistikkjede og miljøskadar.

3) For å kunne handtere denne veksten i godstransport på veg 
må nærskipsfart, jarnbanar og innlandsvassvegar utnyttast 
betre enn i dag, og transport- og logistikksektoren må 
oppmuntrast til å kome med fleire kraftige initiativ med 
sikte på å redusere opphopinga på vegane, t.d. utvikling 
av tekniske nyvinningar når det gjeld rullande materiell.

4) Programmet som vart skipa ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1382/2003 av 22. juli 2003 
om tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for 
å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem 
(Marco Polo-programmet)(3), bør difor betrast med nye 
tiltak som tek sikte på ein faktisk reduksjon i den 
internasjonale vegtransporten. Kommisjonen har difor 
gjort framlegg om eit utvida program, heretter kalla 
«Marco Polo II-programmet» eller «programmet», for 
å fremje transport med ulike transportsystem og betre 
miljøprestasjonen til godstransportsystemet innanfor 
Fellesskapet. For å nå dette målet bør programmet støtte 
tiltak innanfor godstransport, logistikk og andre relevante 
marknader, samstundes som det vert teke omsyn til kva 
små og mellomstore føretak treng. Programmet bør minst 
medverke til å flytte den samla veksten som er venta 

(3) TEU L 196 av 2.8.2003, s. 1. Forordninga endra ved forordning (EF) 
nr. 788/2004 (TEU L 138 av 30.4.2004, s. 17).

EUROPAPARLAMENTS-	OG	RåDSFORORDNING	(EF)	nr.	1692/2006

av	24.	oktober	2006

om	innføring	av	det	andre	«Marco	Polo»-programmet	for	tildeling	av	finansiell	støtte	frå	Fellesskapet	
for	å	fremje	eit	meir	miljøvennleg	godstransportsystem	(Marco	Polo	II),	og	om	oppheving	av	forordning	

(EF)	nr.	1382/2003(*)

	2010/EØS/38/37
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innanfor internasjonal godstrafikk på veg, men helst meir 
enn dette, over til nærskipsfart, jarnbanetransport og 
transport på innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon 
av transportformer der transportstrekningane på veg er så 
korte som råd. Marco Polo-programmet som vart skipa 
ved forordning (EF) nr. 1382/2003, bør difor bytast ut.

5) Marco Polo II-programmet omfattar ulike typar tiltak som 
bør medverke til ein målbar og berekraftig overgang til 
andre transportmåtar og til betre samarbeid på marknaden 
for transport med ulike transportsystem. Tiltaka i medhald 
av Marco Polo II-programmet bør òg medverke til ein 
faktisk reduksjon i internasjonal godstransport på veg.

6) Tiltaka som vert finansierte i medhald av Marco Polo 
II-programmet, bør ha eit internasjonalt geografisk 
omfang. For å spegle att den europeiske dimensjonen 
ved desse tiltaka bør føretak som er etablerte i ulike 
statar, leggje fram prosjekt i form av eit konsortium 
som gjer framlegg til tiltak. Offentlegrettslege einingar 
bør ha rett til å ta del i eit slikt konsortium dersom dei 
driv økonomisk verksemd, i samsvar med nasjonal 
lovgjeving.

7) Søkjarane bør kunne leggje fram nye eller eventuelt 
eksisterande prosjekt som best mogleg svarar til dei 
aktuelle krava i marknaden. Høvelege prosjekt, særleg 
dei som tek omsyn til kva små og mellomstore føretak 
treng, bør ikkje forkastast som følgje av ein altfor streng 
definisjon av kva tiltak som kan få støtte.

8) Det kan finnast tilfelle der vidareføringa av ei 
eksisterande teneste er minst like føremålstenleg i form 
av ytterlegare overgang til andre transportmåtar, kvalitet, 
miljøføremoner og berekraft, som innføringa av ei ny 
teneste som fører til monalege utgifter.

9) For at støtta til iverksetjing av tiltak for overgang til 
andre transportmåtar skal vere definert på ein oversiktleg, 
objektiv og tydeleg måte, bør ho t.d. byggje på dei utgiftene 
som samfunnet kan spare ved å nytte nærskipsfart, 
jarnbanetransport og transport på innlandsvassvegar i 
staden for berre vegtransport. I denne forordninga bør det 
difor fastsetjast ein rettleiande sum for finansiell støtte på 
grunnlag av talet på tonnkilometer gods som er overført 
frå vegtransport.

10) Finansiell støtte frå Fellesskapet på grunnlag av talet 
på tonnkilometer gods som er overført frå vegtransport 
til nærskipsfart, jarnbane eller innlandsvassvegar, 
eller på grunnlag av unngåing av tonnkilometer eller 
køyretøykilometer med vegtransport, bør tilpassast slik 
at ho fremjar prosjekt av høg kvalitet eller prosjekt som 
inneber faktiske miljøføremoner.

11) Ved tildelinga av midlar bør det leggjast særleg vekt på 
følsame område og storbyområde som ligg innanfor den 
geografiske ramma for programmet.

12) For å sikre offentleg merksemd og klarleik og for å 
utveksle best mogleg praksis bør resultata av tiltaka 
innanfor programmet formidlast på høveleg måte.

13) I samband med framgangsmåten for utveljing og heile den 
tida tiltaka varer, må det sikrast at dei tiltaka som vert valde 
ut, faktisk er til gagn for den felles transportpolitikken 
og ikkje vil føre til konkurransevridingar i strid med 
dei felles interessene. Kommisjonen bør difor evaluere 
gjennomføringa av begge programma. Han bør seinast 
30. juni 2007 leggje fram ein evalueringsrapport om 
resultata frå Marco Polo-programmet for tidsrommet 
2003-2006.

14) Tiltaka bør ikkje føre til konkurransevriding, særleg 
ikkje mellom andre transportmåtar enn vegtransport eller 
innanfor kvar einskild av dei andre transportmåtane, på ein 
slik måte at det er i strid med dei felles interessene. Det bør 
leggjast særleg vekt på å unngå slik konkurransevriding, 
slik at tiltaka medverkar til å overføre godstransport 
frå veg til andre transportmåtar i staden for å trekkje 
godstransport bort frå eksisterande transporttenester med 
jarnbane, nærskipsfart eller innlandsvassvegar.

15) Ettersom målet for Marco Polo II-programmet ikkje kan 
nåast i tilstrekkeleg grad av medlemsstatane, og difor 
på grunn av omfanget til programmet betre kan nåast på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak i samsvar 
med nærleiksprinsippet slik det er fastsett i artikkel 5 i 
traktaten. I samsvar med prinsippet om rimeleg samhøve, 
slik det er fastsett i den nemnde artikkelen, går ikkje 
denne forordninga lenger enn det som er naudsynt for å 
nå dette målet.

16) Dei tiltaka som er naudsynte for å gjennomføre denne 
forordninga, bør vedtakast i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

17) I denne forordninga er det for heile det tidsrommet 
som programmet varer, fastsett ei finansiell ramme 
som utgjer det viktigaste referansegrunnlaget for 
budsjettstyresmakta ved den årlege budsjetthandsaminga, 
slik det er definert i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtala 
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring(2).

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. Avgjerda sist endra ved avgjerd nr. 2006/512/
EF (TEU L 200 av 22.7.2006, s. 11).

(2) TEU C 139 av 14.6.2006, s. 1.
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18) For å sikre kontinuitet med og klarleik når det gjeld Marco 
Polo-programmet bør det fastsetjast overgangsføresegner 
for kontraktar og framgangsmåtar for utveljing —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

KAPITTEL I

ALLMENNE	FØRESEGNER

Artikkel 1

Mål

Ved denne forordninga vert det skipa ei finansieringsordning, 
heretter kalla «Marco Polo II-programmet» eller «programmet», 
som har som mål å redusere opphopinga på vegane, fremje eit 
meir miljøvennleg godstransportsystem og fremje transport 
med ulike transportsystem, for såleis å medverke til eit 
effektivt og berekraftig transportsystem som tilfører EU ein 
tilleggsverdi utan at det har negative innverknader på den 
økonomiske, sosiale eller territoriale utjamninga. Programmet 
skal vare i tidsrommet 1. januar 2007-31. desember 2013, og 
målet er å oppnå, når programmet vert avslutta, ei overføring 
av den forventa samla auken i internasjonal godstransport på 
veg, målt i tonnkilometer, til nærskipsfart, jarnbanetransport 
og transport på innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon av 
transportmåtar der transporten på veg er så kort som råd.

Artikkel 2

Definisjonar

I denne forordninga tyder:

a) «tiltak» alle prosjekt som vert gjennomførde av føretak 
som medverkar til å redusere opphopinga i systemet for 
godstransport på veg og/eller til å betre miljøprestasjonane 
til transportsystemet på territoriet til medlemsstatane eller 
andre deltakarstatar. Tiltak med katalyserande verknad, 
tiltak for overgang til andre transportmåtar og tiltak for 
felles læring kan omfatte fleire samordna prosjekt,

b) «tiltak med katalyserande verknad» alle nyskapande 
tiltak som tek sikte på overvinne viktige strukturelle 
hindringar i godstransportmarknaden i Fellesskapet som 
gjer at marknadene ikkje verkar på ein effektiv måte, at 
nærskipsfarten, jarnbanene eller innlandsvassvegane ikkje 
er konkurransedyktige og/eller at transportkjeder som 
nyttar desse transportmåtane, ikkje verkar på ein effektiv 
måte, medrekna endring eller innføring av utfyllande 
infrastruktur. For føremålet med denne definisjonen 
tyder «strukturelle hindringar i marknaden» alle faktiske 
hindringar for at godstransportkjeda skal verke på ein 
tilfredsstillande måte, bortsett frå dei som er fastlagde 
gjennom regelverket eller er mellombels,

c) «tiltak for motorvegar til sjøs» alle nyskapande tiltak 
som direkte tek sikte på å overføre godstransport frå veg 
til nærskipsfart eller til ein kombinasjon av nærskipsfart 
og andre transportmåtar der vegtransporten er så kort 
som råd. Tiltak av denne typen kan omfatte endring 
eller innføring av den utfyllande infrastrukturen som 
krevst for å gjennomføre sjøtransporttenester med 
ulike transportsystem og med svært stor kapasitet og 
frekvens, helst medrekna bruk av dei mest miljøvennlege 
transportmåtane, t.d. innlandsvassvegar og jarnbanar, til 
godstransport i innlandet og til integrerte tenester frå dør 
til dør. Dersom det er mogleg, bør òg ressursane i dei mest 
fjerntliggjande regionane integrerast,

d) «tiltak for overgang til andre transportmåtar» alle tiltak 
som direkte, målbart, monaleg og utan opphald tek sikte 
på å overføre godstransport frå veg til nærskipsfart, 
jarnbane, innlandsvassvegar eller til ein kombinasjon av 
ulike transportmåtar der vegtransporten er så kort som 
råd, men som ikkje er tiltak med katalyserande verknad. 
Dette omfattar eventuelt tiltak der overgangen finn stad 
som følgje av at ei eksisterande teneste vert vidareførd. 
Kommisjonen skal vurdere om det er mogleg å støtte 
utfyllande infrastrukturprosjekt,

e) «tiltak for å unngå vegtrafikk» alle nyskapande tiltak der 
transport vert integrert i produksjonslogistikken, slik at ein 
høg prosentdel av godstransporten på veg kan unngåast 
utan at det får negative følgjer for produksjonsomfanget 
eller sysselsetjinga. Tiltak av denne typen kan omfatte 
endring eller innføring av utfyllande infrastruktur og 
utstyr,

f) «tiltak for felles læring» alle tiltak som tek sikte på 
eit betre samarbeid for å skape strukturar for best 
moglege arbeidsmetodar og framgangsmåtar innanfor 
godstransportkjeda, samstundes som det vert teke omsyn 
til krava til logistikk,

g) «nyskapande tiltak» alle tiltak som inneheld element som 
til no ikkje har vore å finne i ein viss marknad,

h) «utfyllande infrastruktur» den infrastrukturen som er 
naudsynt for og tilstrekkeleg til at måla for tiltaka kan 
nåast, medrekna anlegg for gods- og persontransport,

i) «oppfølgingstiltak» alle tiltak som tek sikte på å førebu 
eller støtte aktuelle eller framtidige tiltak, medrekna 
formidlingsverksemd, overvaking og evaluering av prosjekt 
og innsamling og analyse av statistiske opplysningar. 
Tiltak som tek sikte på marknadsføring av produkt, 
prosessar eller tenester, reklameverksemd og salsfremjing, 
er ikkje oppfølgingstiltak,

j) «førebuande tiltak» alle tiltak som vert gjorde for å 
førebu eit tiltak med katalyserande verknad, eit tiltak for 
motorvegar til sjøs eller eit tiltak for å unngå vegtrafikk, 
t.d. tekniske, driftsmessige eller finansielle føregranskingar 
og prøving av utstyr,
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k) «føretak» alle einingar som driv økonomisk verksemd, 
utan omsyn til kva rettsleg status dei har og korleis dei er 
finansierte,

l) «konsortium» alle samanslutningar der minst to føretak 
gjer avtale om å gjennomføre og dele risikoen i samband 
med eit tiltak,

m) «tonnkilometer» transport av eitt tonn gods eller tilsvarande 
voluminnhald over ein avstand på éin kilometer,

n) «køyretøykilometer» rørsla til ein lasta eller tom lastebil 
over ein avstand på éin kilometer,

o) «nærliggjande tredjestat» alle statar som ikkje er 
medlemmer i Den europeiske unionen, og som har felles 
grense med Den europeiske unionen eller har kyst mot eit 
lukka eller delvis lukka havområde som grensar til Den 
europeiske unionen.

Artikkel 3

Verkeområde

1. Programmet skal omfatte tiltak

a) som omfattar territoriet til minst to medlemsstatar,

     eller

b) som omfattar territoriet til minst éin medlemsstat og 
territoriet til ein nærliggjande tredjestat.

2. Dersom eit tiltak omfattar territoriet til ein tredjestat, vert 
utgifter som kjem på i dette territoriet eller i denne staten, ikkje 
dekte gjennom programmet, bortsett frå i dei tilfella som er 
nemnde i nr. 3 og 4.

3. Programmet skal vere ope for deltaking for dei statane 
som er kandidatar for tilmelding til Den europeiske unionen. 
Deltakinga skal finne stad på dei vilkåra som er fastsette i 
assosieringsavtalene med desse statane, og på grunnlag av dei 
reglane som er fastsette ved avgjerd i assosieringsrådet for kvar 
av dei statane som det gjeld.

4. Programmet skal òg vere ope for deltaking for 
medlemsstatane i EFTA og EØS og for nærliggjande 
tredjestatar på grunnlag av tilleggsløyvingar i samsvar med dei 
framgangsmåtane som skal avtalast med desse statane.

KAPITTEL II

SØKJARAR OG TILTAK SOM KAN FÅ STØTTE

Artikkel 4

Søkjarar	som	kan	få	støtte

1.	 Tiltak skal leggjast fram av eit konsortium som er 
samansett av to eller fleire føretak som er etablerte i minst 
to ulike medlemsstatar eller i minst éin medlemsstat og 

éin nærliggjande tredjestat, eller kan, dersom det finst eit 
transportsamband med ein nærliggjande tredjestat, i særlege 
tilfelle leggjast fram av eitt føretak som er etablert i ein 
medlemsstat.

2. Føretak som er etablerte utanfor dei deltakarstatane som 
er nemnde i artikkel 3 nr. 3 og 4, kan vere knytte til eit tiltak, 
men kan ikkje under nokon omstende få fellesskapsstøtte 
innanfor ramma av programmet.

Artikkel 5

Tiltak	som	kan	få	støtte,	og	finansieringsvilkår

1. Følgjande tiltak kan finansierast i medhald av programmet:

a) tiltak med katalyserande verknad: det bør leggjast særleg 
vekt på tiltak som tek sikte på å betre samverknaden med 
jarnbane-, innlandsvassvegs- og nærskipsfartssektorane, 
medrekna motorvegar til sjøs, gjennom betre bruk av 
eksisterande infrastrukturar,

b) tiltak for motorvegar til sjøs: innanfor Den europeiske 
unionen skal slike tiltak nytte transeuropeiske nett slik det 
er definert i europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/
EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for 
utviklingen av et transeuropeisk transportnett(1),

c) tiltak for overgang til andre transportmåtar,

d) tiltak for å unngå vegtrafikk,

e) tiltak for felles læring.

2. Dei særlege finansieringsvilkåra og andre krav til dei 
ulike tiltaka, er fastsette i vedlegg I. Finansieringsvilkåra 
for utfyllande infrastrukturar slik det er definert i artikkel 2 
bokstav h), er fastsette i vedlegg II.

3. Finansiell støtte frå Fellesskapet skal byggje på 
kontraktar som skal forhandlast fram av Kommisjonen og 
støttemottakaren. Vilkåra for desse kontraktane skal, så framt 
det er mogleg, sikre at dei finansielle og administrative 
byrdene vert så små som råd, t.d. ved å stille til rådvelde 
bankgarantiar som er tilpassa føretak slik det er fastsett ved 
gjeldande reglar og forordningar, særleg rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om finansreglementet 
som får anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett(2), slik at den administrative effektiviteten og 
fleksibiliteten vert størst mogleg.

(1) TEF L 228 av 9.9.1996, s. 1. Vedtaket sist endra ved vedtak nr. 884/2004/
EF (TEU L 167 av 30.4.2004, s. 1, retta i TEU L 201 av 7.6.2004, s. 1).

(2) TEF L 248 av 16.9.2002, s. 1.
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4. Utan at det rører ved dei allmenne politiske måla som 
er nemnde i artikkel 1, skal dei årlege prioriteringane for 
innbydingar til søknader som gjeld tiltak med katalyserande 
verknad og tiltak for felles læring, fastsetjast og eventuelt 
reviderast av Kommisjonen, med hjelp frå det utvalet som er 
nemnt i artikkel 10 og i samsvar med den framgangsmåten som 
er nemnd i artikkel 10 nr. 2.

Artikkel 6

Nærmare	reglar

Dei nærmare reglane for framgangsmåten for framlegging og 
utveljing av tiltak i medhald av programmet, skal vedtakast i 
samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 
nr. 2.

Artikkel 7

Statsstøtte

Finansiell støtte frå Fellesskapet til tiltak som er omfatta av 
programmet, skal ikkje vere til hinder for at dei same tiltaka 
kan få statsstøtte på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, på 
det vilkåret at slik støtte kan samordnast med dei ordningane 
for statsstøtte som er fastsette i traktaten, og ligg innanfor dei 
samla grensene som er fastsette for kvar type tiltak i vedlegg I. 
Når det gjeld utfyllande infrastruktur, skal statsstøtte og 
finansiell støtte frå Fellesskapet samanlagt ikkje overstige 
50 % av dei utgiftene som gjev rett til støtte.

KAPITTEL III

FRAMLEGGING	OG	UTVELJING	AV	TILTAK

Artikkel 8

Framlegging	av	tiltak

Tiltak skal leggjast fram for Kommisjonen i samsvar med 
dei nærmare reglane som er fastsette i medhald av artikkel 6. 
Framlegga skal innehalde alle dei opplysningane som er 
naudsynte for at Kommisjonen skal kunne velje ut tiltak i 
samsvar med artikkel 9.

Artikkel 9

Utveljing	av	tiltak	som	kan	få	finansiell	støtte

Tiltak som er lagde fram, skal evaluerast av Kommisjonen. Ved 
utveljinga av tiltak som kan få finansiell støtte i medhald av 
programmet, skal Kommisjonen ta omsyn til følgjande:

a) dei måla som er nemnde i artikkel 1,

b) dei vilkåra som er fastsette i vedlegg I og II, der det er 
relevant,

c) medverknaden frå tiltak som tek sikte på å redusere 
opphopinga på vegane,

d) miljøvinstane som dei framlagde tiltaka kan ha, 
medrekna korleis dei kan medverke til å redusere 
negative miljøverknader som følgjer av nærskipsfart, 
jarnbanetransport og transport på innlandsvassvegar. Det 
vil verte lagt særleg vekt på prosjekt som går ut over 
rettsleg bindande miljøkrav,

e) den samla berekrafta til tiltaka.

Avgjerda om tildeling av finansiell støtte skal takast i samsvar 
med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 10 nr. 2.

Kommisjonen skal melde frå til støttemottakarane om avgjerda 
si.

KAPITTEL IV

SLUTTFØRESEGNER

Artikkel 10

Utval

1.	 Kommisjonen skal få hjelp av eit utval.

2.  Når det vert vist til dette nummeret, skal artikkel 4 og 7 
i avgjerd 1999/468/EF nyttast, samstundes som det vert teke 
omsyn til føresegnene i artikkel 8 i den nemnde avgjerda.

Det tidsrommet som er fastsett i artikkel 4 nr. 3 i avgjerd 
1999/468/EF, skal vere tre månader.

3. Utvalet fastset møteføresegnene sine.

Artikkel 11

Budsjett

Den finansielle ramma for gjennomføring av Marco 
Polo II-programmet er 450 millionar euro for tidsrommet 1. 
januar 2007-31. desember 2013(1).

Dei årlege løyvingane skal godkjennast av budsjettstyresmakta 
innanfor ramma av dei finansielle overslaga.

Artikkel 12

Midlar	til	oppfølgingstiltak	og	evaluering	av	programmet

Opptil 5 % av det budsjettet som er fastsett i denne forordninga, 
skal nyttast til oppfølgingstiltak og uavhengig evaluering av 
gjennomføringa av artikkel 5.

(1) Denne summen byggjer på tal frå 2004, og skal tilpassast teknisk for å ta 
omsyn til inflasjonen.
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Artikkel 13

Vern	av	dei	økonomiske	interessene	til	Dei	europeiske	
fellesskapa

1. Ved gjennomføringa av tiltak som vert finansierte i 
medhald av denne forordninga, skal Kommisjonen syte for 
at dei økonomiske interessene til Dei europeiske fellesskapa 
vert verna gjennom bruk av førebyggjande tiltak mot svik, 
korrupsjon og anna ulovleg verksemd, gjennom effektiv 
kontroll og tilbakebetaling av midlar som er utbetalte på 
urettkome vis og, dersom det vert oppdaga avvik, gjennom 
sanksjonar som er verknadsfulle, svarar til brotet og hindrar nye 
brot, i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 
av 18. desember 1995 om beskyttelse av De europeiske 
fellesskaps økonomiske interesser(1), rådsforordning (EF, 
Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll 
og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 
verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 
bedrageri og andre uregelmessigheter(2) og europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 
bedrageribekjempelse (OLAF)(3).

2. Når det gjeld dei tiltaka som vert finansierte i medhald 
av denne forordninga, tyder «avvik» slik det er nemnt i 
artikkel 1 i rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 alle 
brot på ei føresegn i fellesskapsretten eller alle brot på ei 
avtaleplikt som følgjer av ei handling eller forsømming frå 
ein marknadsdeltakar si side, som skadar eller kan skade det 
allmenne budsjettet til Den europeiske unionen eller andre 
budsjett som Unionen forvaltar, som følgje av ei utilbørleg 
utgift.

3. Kontraktar og avtaler, og avtaler med deltakande 
tredjestatar som følgjer av denne forordninga, skal særleg 
innehalde føresegner om overvaking og økonomistyring som 
skal gjennomførast av Kommisjonen (eller ein representant 
som har fått fullmakt av Kommisjonen), og om revisjon som 
Revisjonsretten skal utføre, om naudsynt på staden.

 

(1) TEF L 312 av 23.12.1995, s. 1.
(2) TEF L 292 av 15.11.1996, s. 2.
(3) TEF L 136 av 31.5.1999, s. 1.

Artikkel 14

Evaluering

1. Kommisjonen skal minst to gonger per år informere 
utvalet om den finansielle gjennomføringa av programmet, og 
leggje fram ei ajourførd oversikt over alle dei tiltaka som er 
finansierte innanfor ramma av programmet.

Kommisjonen skal gjennomføre både ei førebels og ei endeleg 
evaluering av programmet for å vurdere korleis det har 
medverka til å nå måla for transportpolitikken til Fellesskapet, 
og kor effektivt løyvingane er vortne nytta.

2. Kommisjonen skal innan 30. juni 2007 leggje fram 
for Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomi- og 
sosialutvalet og Regionutvalet ein evalueringsrapport om dei 
resultata som er oppnådde gjennom Marco Polo-programmet 
i tidsrommet 2003-2006. Dersom denne rapporten syner at 
Marco Polo II-programmet må tilpassast, skal Kommisjonen 
gjere høvelege framlegg om dette.

Artikkel 15

Oppheving

Forordning (EF) nr. 1382/2003 vert oppheva med verknad frå 
14. desember 2006.

Kontraktar som gjeld tiltak innanfor ramma av forordning (EF) 
nr. 1382/2003, skal framleis vere underlagde føresegnene i den 
nemnde forordninga inntil dei vert driftsmessig og finansielt 
avslutta. Framgangsmåten for evaluering og utveljing for året 
2006, skal fullt ut vere underlagd føresegnene i forordning 
(EF) nr. 1382/2003, sjølv om det aktuelle tiltaket vert avslutta 
i 2007.

Artikkel 16

Iverksetjing

Denne forordninga tek til å gjelde 14. desember 2006.

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

Utferda i Strasbourg, 24. oktober 2006.

 For Europaparlamentet  For Rådet

 President Formann

 J. BORELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI
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 t
ra

ns
po

rtm
åt

ar
 e

nn
 

re
in

 v
eg

tra
ns

po
rt,

 p
å 

ei
n 

sl
ik

 m
åt

e 
at

 
de

t e
r 

i s
tri

d 
m

ed
 d

ei
 f

el
le

s 
in

te
re

s-
se

ne
.

g)
 

N
år

 t
ilt

ak
et

 f
or

 m
ot

or
ve

ga
r 

til
 s

jø
s 

kr
ev

 a
t 

de
t 

ve
rt 

ny
tta

 t
en

es
te

r 
fr

å 
tre

dj
em

an
n 

so
m

 ik
kj

e 
er

 e
in

 d
el

 a
v 

ko
ns

or
tie

t, 
sk

al
 sø

kj
ar

en
 le

gg
je

 fr
am

 
pr

ov
 p

å 
at

 d
ei

 a
kt

ue
lle

 t
en

es
te

ne
 

er
 v

al
de

 u
t 

et
te

r 
ei

n 
fr

am
ga

ng
sm

å-
te

 s
om

 e
r 

ov
er

si
kt

le
g,

 o
bj

ek
tiv

 o
g 

si
kr

ar
 li

k 
ha

nd
sa

m
in

g.

g)
 

N
år

 t
ilt

ak
et

 f
or

 å
 u

nn
gå

 v
eg

tra
fik

k 
kr

ev
 a

t 
de

t 
ve

rt 
ny

tta
 t

en
es

te
r 

fr
å 

tre
dj

em
an

n 
so

m
 ik

kj
e 

er
 e

in
 d

el
 a

v 
ko

ns
or

tie
t, 

sk
al

 sø
kj

ar
en

 le
gg

je
 fr

am
 

pr
ov

 p
å 

at
 d

ei
 a

kt
ue

lle
 t

en
es

te
ne

 
er

 v
al

de
 u

t 
et

te
r 

ei
n 

fr
am

ga
ng

sm
å-

te
 s

om
 e

r 
ov

er
si

kt
le

g,
 o

bj
ek

tiv
 o

g 
si

kr
ar

 li
k 

ha
nd

sa
m

in
g.

2.
 F

in
an

si
er

in
g:

 
ni

vå
 o

g 
om

fa
ng

a)
 

D
en

 fi
na

ns
ie

lle
 st

øt
ta

 fr
å 

Fe
l-

le
ss

ka
pe

t t
il 

til
ta

k 
m

ed
 k

at
a-

ly
se

ra
nd

e 
ve

rk
na

d 
sk

al
 v

er
e 

hø
gs

t 
35

 %
 a

v 
de

i 
sa

m
la

 
ut

gi
fte

ne
 s

om
 e

r 
na

ud
sy

nt
e 

fo
r 

å 
ve

rk
el

eg
gj

er
e 

m
ål

a 
fo

r 
til

ta
ke

t o
g 

so
m

 h
ar

 k
om

e 
på

 
so

m
 f

øl
gj

e 
av

 t
ilt

ak
et

, 
m

ed
-

re
kn

a 
fø

re
bu

an
de

 t
ilt

ak
 o

g 
ut

fy
lla

nd
e 

in
fr

as
tru

kt
ur

. S
lik

e 
ut

gi
fte

r 
ka

n 
de

kk
ja

st
 g

je
n-

no
m

 f
in

an
si

el
l s

tø
tte

 f
rå

 F
el

-
le

ss
ka

pe
t 

i 
de

n 
gr

ad
 d

ei
 h

ar
 

di
re

kt
e 

sa
m

an
he

ng
 m

ed
 g

je
n-

no
m

fø
rin

ga
 a

v 
til

ta
ke

t.

a)
 

D
en

 f
in

an
si

el
le

 s
tø

tta
 f

rå
 F

el
le

ss
ka

-
pe

t 
til

 t
ilt

ak
 f

or
 m

ot
or

ve
ga

r 
til

 s
jø

s 
sk

al
 v

er
e 

hø
gs

t 
35

 %
 a

v 
de

i 
sa

m
la

 
ut

gi
fte

ne
 s

om
 e

r 
na

ud
sy

nt
e 

fo
r 

å 
ve

rk
el

eg
gj

er
e 

m
ål

a 
fo

r 
til

ta
ke

t 
og

 
so

m
 h

ar
 k

om
e 

på
 s

om
 f

øl
gj

e 
av

 ti
l-

ta
ke

t, 
m

ed
re

kn
a 

fø
re

bu
an

de
 ti

lta
k 

og
 

ut
fy

lla
nd

e 
in

fr
as

tru
kt

ur
. S

lik
e 

ut
gi

f-
te

r 
ka

n 
de

kk
ja

st
 g

je
nn

om
 f

in
an

si
el

l 
st

øt
te

 fr
å 

Fe
lle

ss
ka

pe
t i

 d
en

 g
ra

d 
de

i 
ha

r 
di

re
kt

e 
sa

m
an

he
ng

 m
ed

 g
je

n-
no

m
fø

rin
ga

 a
v 

til
ta

ke
t.

a)
 

D
en

 
fin

an
si

el
le

 
st

øt
ta

 
fr

å 
Fe

lle
ss

ka
pe

t 
til

 
til

ta
k 

fo
r 

ov
er

ga
ng

 ti
l a

nd
re

 tr
an

sp
or

t-
m

åt
ar

 s
ka

l 
ve

re
 h

øg
st

 3
5 

%
 

av
 d

ei
 s

am
la

 u
tg

ift
en

e 
so

m
 

er
 n

au
ds

yn
te

 f
or

 å
 v

er
ke

le
g-

gj
er

e 
m

ål
a 

fo
r t

ilt
ak

et
 o

g 
so

m
 

ha
r 

ko
m

e 
på

 s
om

 f
øl

gj
e 

av
 

til
ta

ke
t. 

Sl
ik

e 
ut

gi
fte

r 
ka

n 
de

kk
ja

st
 g

je
nn

om
 f

in
an

si
el

l 
st

øt
te

 f
rå

 F
el

le
ss

ka
pe

t 
i 

de
n 

gr
ad

 d
ei

 h
ar

 d
ire

kt
e 

sa
m

an
-

he
ng

 m
ed

 g
je

nn
om

fø
rin

ga
 a

v 
til

ta
ke

t.

a)
 

D
en

 f
in

an
si

el
le

 s
tø

tta
 f

rå
 F

el
le

ss
ka

-
pe

t 
til

 t
ilt

ak
 f

or
 å

 u
nn

gå
 v

eg
tra

fik
k 

sk
al

 v
er

e 
hø

gs
t 

35
 %

 a
v 

de
i 

sa
m

la
 

ut
gi

fte
ne

 s
om

 e
r 

na
ud

sy
nt

e 
fo

r 
å 

ve
rk

el
eg

gj
er

e 
m

ål
a 

fo
r 

til
ta

ke
t 

og
 

so
m

 h
ar

 k
om

e 
på

 s
om

 f
øl

gj
e 

av
 

til
ta

ke
t, 

m
ed

re
kn

a 
fø

re
bu

an
de

 ti
lta

k,
 

ut
fy

lla
nd

e 
in

fr
as

tru
kt

ur
 o

g 
ut

st
yr

. 
Sl

ik
e 

ut
gi

fte
r 

ka
n 

de
kk

ja
st

 g
je

nn
om

 
fin

an
si

el
l 

st
øt

te
 f

rå
 F

el
le

ss
ka

pe
t 

i 
de

n 
gr

ad
 d

ei
 h

ar
 d

ire
kt

e 
sa

m
an

he
ng

 
m

ed
 g

je
nn

om
fø

rin
ga

 a
v 

til
ta

ke
t.

a)
 

D
en

 fi
na

ns
ie

lle
 st

øt
ta

 fr
å 

Fe
l-

le
ss

ka
pe

t 
til

 t
ilt

ak
 f

or
 f

el
le

s 
læ

rin
g 

sk
al

 v
er

e 
hø

gs
t 5

0 
%

 
av

 d
ei

 s
am

la
 u

tg
ift

en
e 

so
m

 
er

 n
au

ds
yn

te
 f

or
 å

 v
er

ke
le

g-
gj

er
e 

m
ål

a 
fo

r t
ilt

ak
et

 o
g 

so
m

 
ha

r 
ko

m
e 

på
 s

om
 f

øl
gj

e 
av

 
til

ta
ke

t. 
Sl

ik
e 

ut
gi

fte
r 

ka
n 

de
kk

ja
st

 g
je

nn
om

 f
in

an
si

el
l 

st
øt

te
 f

rå
 F

el
le

ss
ka

pe
t 

i 
de

n 
gr

ad
 d

ei
 h

ar
 d

ire
kt

e 
sa

m
an

-
he

ng
 m

ed
 g

je
nn

om
fø

rin
ga

 a
v 

til
ta

ke
t.
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Ty
pe

 ti
lta

k
A

. K
at

al
ys

er
an

de
 v

er
kn

ad
B

. M
ot

or
ve

ga
r t

il 
sj

øs
C

. O
ve

rg
an

g 
til

 a
nd

re
 tr

an
sp

or
tm

åt
ar

D
. U

nn
gå

 v
eg

tra
fik

k
E.

 F
el

le
s 

læ
rin

g

A
rti

kk
el

 5
 n

r. 
1 

bo
ks

ta
v 

a)
A

rti
kk

el
 5

 n
r. 

1 
bo

ks
ta

v 
b)

A
rti

kk
el

 5
 n

r. 
1 

bo
ks

ta
v 

c)
A

rti
kk

el
 5

 n
r. 

1 
bo

ks
ta

v 
d)

A
rti

kk
el

 5
 n

r. 
1 

bo
ks

ta
v 

e)

 
U

tg
ift

er
 s

om
 h

ar
 k

om
e 

på
 

fr
å 

og
 m

ed
 d

en
 d

ag
en

 e
in

 
sø

kn
ad

 e
r 

la
gd

 f
ra

m
 i

 m
ed

-
ha

ld
 

av
 

fr
am

ga
ng

sm
åt

en
 

fo
r 

ut
ve

lji
ng

, 
ka

n 
de

kk
ja

st
 

gj
en

no
m

 f
in

an
si

el
l 

st
øt

te
 f

rå
 

Fe
lle

ss
ka

pe
t 

de
rs

om
 d

et
 e

r 
gj

ev
e 

en
de

le
g 

go
dk

je
nn

in
g 

til
 f

el
le

ss
ka

ps
st

øt
te

. 
Ti

ls
ko

t 
til

 
fin

an
si

er
in

g 
av

 
ut

gi
fte

r 
til

 e
ig

ed
el

ar
 i

 a
nn

a 
en

n 
fa

st
 

ei
ge

do
m

 
sk

al
 

yt
as

t 
be

rr
e 

de
rs

om
 t

ils
ko

ts
av

ta
la

 p
lik

ta
r 

m
ot

ta
ka

re
n 

å 
ny

tte
 sl

ik
e 

ei
ge

-
de

la
r 

i 
de

t 
tid

sr
om

m
et

 s
tø

tta
 

ve
rt 

gj
ev

en
, o

g 
sk

al
 i 

ho
vu

d-
sa

k 
ny

tta
st

 ti
l t

ilt
ak

et
.

 
U

tg
ift

er
 s

om
 h

ar
 k

om
e 

på
 f

rå
 o

g 
m

ed
 d

en
 d

ag
en

 e
in

 s
øk

na
d 

er
 l

ag
d 

fr
am

 i 
m

ed
ha

ld
 a

v 
fr

am
ga

ng
sm

åt
en

 
fo

r 
ut

ve
lji

ng
, k

an
 d

ek
kj

as
t g

je
nn

om
 

fin
an

si
el

l s
tø

tte
 fr

å 
Fe

lle
ss

ka
pe

t d
er

-
so

m
 d

et
 e

r 
gj

ev
e 

en
de

le
g 

go
dk

je
n-

ni
ng

 t
il 

fe
lle

ss
ka

ps
st

øt
te

. T
ils

ko
t 

til
 

fin
an

si
er

in
g 

av
 u

tg
ift

er
 ti

l e
ig

ed
el

ar
 

i 
an

na
 e

nn
 f

as
t 

ei
ge

do
m

 s
ka

l 
yt

as
t 

be
rr

e 
de

rs
om

 t
ils

ko
ts

av
ta

la
 p

lik
ta

r 
m

ot
ta

ka
re

n 
å 

ny
tte

 s
lik

e 
ei

ge
de

la
r 

i 
de

t t
id

sr
om

m
et

 st
øt

ta
 v

er
t g

je
ve

n,
 o

g 
sk

al
 i 

ho
vu

ds
ak

 n
yt

ta
st

 ti
l t

ilt
ak

et
.

 
U

tg
ift

er
 s

om
 h

ar
 k

om
e 

på
 

fr
å 

og
 m

ed
 d

en
 d

ag
en

 e
in

 
sø

kn
ad

 e
r 

la
gd

 f
ra

m
 i

 m
ed

-
ha

ld
 

av
 

fr
am

ga
ng

sm
åt

en
 

fo
r 

ut
ve

lji
ng

, 
ka

n 
de

kk
ja

st
 

gj
en

no
m

 f
in

an
si

el
l 

st
øt

te
 f

rå
 

Fe
lle

ss
ka

pe
t 

de
rs

om
 d

et
 e

r 
gj

ev
e 

en
de

le
g 

go
dk

je
nn

in
g 

til
 f

el
le

ss
ka

ps
st

øt
te

. 
Ti

ls
ko

t 
til

 
fin

an
si

er
in

g 
av

 
ut

gi
fte

r 
til

 e
ig

ed
el

ar
 i

 a
nn

a 
en

n 
fa

st
 

ei
ge

do
m

 
sk

al
 

yt
as

t 
be

rr
e 

de
rs

om
 t

ils
ko

ts
av

ta
la

 p
lik

ta
r 

m
ot

ta
ka

re
n 

å 
ny

tte
 sl

ik
e 

ei
ge

-
de

la
r 

i 
de

t 
tid

sr
om

m
et

 s
tø

tta
 

ve
rt 

gj
ev

en
, o

g 
sk

al
 i 

ho
vu

d-
sa

k 
ny

tta
st

 ti
l t

ilt
ak

et
.

 
U

tg
ift

er
 s

om
 h

ar
 k

om
e 

på
 f

rå
 o

g 
m

ed
 d

en
 d

ag
en

 e
in

 s
øk

na
d 

er
 l

ag
d 

fr
am

 i 
m

ed
ha

ld
 a

v 
fr

am
ga

ng
sm

åt
en

 
fo

r 
ut

ve
lji

ng
, k

an
 d

ek
kj

as
t g

je
nn

om
 

fin
an

si
el

l s
tø

tte
 fr

å 
Fe

lle
ss

ka
pe

t d
er

-
so

m
 d

et
 e

r 
gj

ev
e 

en
de

le
g 

go
dk

je
n-

ni
ng

 t
il 

fe
lle

ss
ka

ps
st

øt
te

. T
ils

ko
t 

til
 

fin
an

si
er

in
g 

av
 u

tg
ift

er
 ti

l e
ig

ed
el

ar
 

i 
an

na
 e

nn
 f

as
t 

ei
ge

do
m

 s
ka

l 
yt

as
t 

be
rr

e 
de

rs
om

 t
ils

ko
ts

av
ta

la
 p

lik
ta

r 
m

ot
ta

ka
re

n 
å 

ny
tte

 s
lik

e 
ei

ge
de

la
r 

i 
de

t t
id

sr
om

m
et

 st
øt

ta
 v

er
t g

je
ve

n,
 o

g 
sk

al
 i 

ho
vu

ds
ak

 n
yt

ta
st

 ti
l t

ilt
ak

et
.

 
U

tg
ift

er
 s

om
 h

ar
 k

om
e 

på
 fr

å 
og

 m
ed

 d
en

 d
ag

en
 e

in
 sø

kn
ad

 
er

 l
ag

d 
fr

am
 i

 m
ed

ha
ld

 a
v 

fr
am

ga
ng

sm
åt

en
 

fo
r 

ut
ve

l-
jin

g,
 k

an
 d

ek
kj

as
t 

gj
en

no
m

 
fin

an
si

el
l 

st
øt

te
 f

rå
 F

el
le

s-
sk

ap
et

 d
er

so
m

 d
et

 e
r 

gj
ev

e 
en

de
le

g 
go

dk
je

nn
in

g 
til

 f
el

-
le

ss
ka

ps
st

øt
te

.

b)
 

Fi
na

ns
ie

ll 
st

øt
te

 f
rå

 F
el

le
ss

ka
pe

t 
til

 
til

ta
k 

fo
r 

å 
un

ng
å 

ve
gt

ra
fik

k 
sk

al
 

ik
kj

e 
ny

tta
st

 ti
l å

 s
tø

tte
 f

or
re

tn
in

gs
- 

el
le

r 
pr

od
uk

sj
on

sv
er

ks
em

d 
so

m
 

ik
kj

e 
ha

r 
di

re
kt

e 
sa

m
an

he
ng

 m
ed

 
tra

ns
po

rt 
el

le
r d

is
tri

bu
sj

on
.

b)
 

Fi
na

ns
ie

ri
ng

s v
ilk

år
a 

fo
r 

ut
fy

lla
nd

e 
in

fr
as

tru
kt

ur
 

er
 

fa
st

se
tte

 i 
ve

dl
eg

g 
II

.

b)
 

D
en

 f
in

an
si

el
le

 s
tø

tta
 f

rå
 F

el
le

ss
ka

-
pe

t, 
bo

rts
et

t f
rå

 s
tø

tte
 ti

l f
ør

eb
ua

nd
e 

til
ta

k 
og

 u
tfy

lla
nd

e 
in

fr
as

tru
kt

ur
, 

so
m

 e
r 

fa
st

se
tt 

av
 K

om
m

is
jo

ne
n 

på
 

gr
un

nl
ag

 a
v 

ta
le

t 
på

 t
on

nk
ilo

m
et

er
 

so
m

 e
r 

ov
er

fø
rd

e 
fr

å 
ve

gt
ra

ns
po

rt 
til

 n
æ

rs
ki

ps
fa

rt,
 j

ar
nb

an
e 

el
le

r 
in

n-
la

nd
sv

as
sv

eg
ar

, s
ka

l i
 b

yr
jin

ga
 f

as
t-

se
tja

st
 t

il 
1 

eu
ro

 p
er

 5
00

 t
on

nk
ilo

-
m

et
er

 g
od

st
ra

ns
po

rt 
på

 v
eg

. D
en

ne
 

re
ttl

ei
an

de
 s

um
m

en
 k

an
 t

ilp
as

sa
st

, 
sæ

rle
g 

i s
am

sv
ar

 m
ed

 k
va

lit
et

en
 p

å 
pr

os
je

kt
et

 e
lle

r d
ei

 fa
kt

is
ke

 m
ilj

øf
ø-

re
m

on
en

e 
so

m
 e

r o
pp

nå
dd

e.

b)
 

D
en

 fi
na

ns
ie

lle
 st

øt
ta

 fr
å 

Fe
l-

le
ss

ka
pe

t, 
bo

rts
et

t 
fr

å 
st

øt
te

 
til

 
ut

fy
lla

nd
e 

in
fr

as
tru

kt
ur

, 
so

m
 e

r 
fa

st
se

tt 
av

 K
om

m
i-

sj
on

en
 p

å 
gr

un
nl

ag
 a

v 
ta

le
t 

på
 

to
nn

ki
lo

m
et

er
 

so
m

 
er

 
ov

er
fø

rd
e 

fr
å 

ve
gt

ra
ns

po
rt 

til
 

næ
rs

ki
ps

fa
rt,

 j
ar

nb
an

e 
el

le
r 

in
nl

an
ds

va
ss

ve
ga

r, 
sk

al
 

i 
by

rji
ng

a 
fa

st
se

tja
st

 ti
l 1

 e
ur

o 
pe

r 
50

0 
to

nn
ki

lo
m

et
er

 g
od

s-
tra

ns
po

rt 
på

 v
eg

. D
en

ne
 re

tt-
le

ia
nd

e 
su

m
m

en
 k

an
 t

ilp
as

-
sa

st
, 

sæ
rle

g 
i 

sa
m

sv
ar

 m
ed

 
kv

al
ite

te
n 

på
 p

ro
sj

ek
te

t 
el

le
r 

de
i f

ak
tis

ke
 m

ilj
øf

ør
em

on
en

e 
so

m
 e

r o
pp

nå
dd

e.

c)
 

D
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VEDLEGG II

FINANSIERINGSVILKåR	FOR	UTFYLLANDE	INFRASTRUKTUR	I	SAMSVAR	MED	ARTIKKEL	2	
BOKSTAV	H)	OG	ARTIKKEL	5	NR.	2

1. Utfyllande infrastruktur skal kunne få finansiell støtte innanfor ramma av programmet dersom følgjande vilkår er 
stetta:

a) tiltaket krev at det vert utført infrastrukturarbeid for at ei transportteneste som overfører gods frå vegtransport 
eller som gjer at godstrafikk på veg kan unngåast, skal kunne gjennomførast til rett tid,

b) infrastrukturarbeida vert fullførde innan 24 månader rekna frå datoen då tiltaket vert sett i verk,

c) transporttenesta eller tiltaket for å unngå vegtrafikk tek til innan tre månader rekna frå datoen då 
infrastrukturarbeida vert fullførde. Når det gjeld tiltak for å unngå vegtrafikk, skal den samla mengda 
vegtrafikk som er unngått, oppnåast medan tilskotsavtala gjeld,

d) det må takast omsyn til det relevante fellesskapsregelverket, særleg det som gjeld miljøet.

2. Den kontrakten som vert inngådd for kvar type tiltak som er nemnt i artikkel 5, kan lengjast med det tidsrommet 
som krevst for å fullføre infrastrukturarbeida, men han kan under ingen omstende overstige eit samla tidsrom på 
74 månader.

3. Dersom det er søkt om finansiering av infrastruktur i medhald av programmet, kan den same infrastrukturen ikkje 
finansierast gjennom andre fellesskapsprogram særleg når det gjeld finansiering i medhald av vedtak nr. 1692/96/
EF.


