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2013/EØS/73/01

EØS-KOMITEEN
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF
av 5. september 2007
om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/48/
EF med hensyn til saksbehandlingsregler og kriterier for tilsynsmessig vurdering av og økning av
eierandeler i finanssektoren(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

om markeder for finansielle instrumenter(6),
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av 16.
november 2005 om gjenforsikring og europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang
til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon
(omarbeiding)(7) regulerer de situasjoner der en fysisk
eller juridisk person har besluttet å erverve eller øke
en kvalifiserende eierandel i en kredittinstitusjon,
et forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak eller
verdipapirforetak.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 og artikkel 55,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(1),
2)

Den juridiske rammen har så langt ikke angitt detaljerte
kriterier for en tilsynsmessig vurdering av det planlagte
erverv eller en framgangsmåte for anvendelsen
av dem. En avklaring av kriteriene og prosessen for
tilsynsmessig vurdering er nødvendig for å gi nødvendig
rettssikkerhet, klarhet og forutsigbarhet med hensyn til
vurderingsprosessen og følgene av denne.

3)

Rollen til vedkommende myndigheter både i
innenlandske og grensekryssende saker bør være å utføre
den tilsynsmessige vurderingen innenfor rammen av
en klar og åpen framgangsmåte og et avgrenset sett av
klare vurderingskriterier av strengt tilsynsmessig art. Det
er derfor nødvendig å angi kriterier for tilsynsmessig
vurdering av aksjeeierne og ledelsen i tilknytning til
et planlagt erverv, samt en klar framgangsmåte for
anvendelsen av dem. Dette direktiv hindrer enhver
omgåelse av de opprinnelige vilkårene for godkjenning
ved erverv av en kvalifiserende eierandel i målforetaket
som det planlagte erverv gjelder. Dette direktiv bør
ikke hindre vedkommende myndigheter i å ta hensyn til
forpliktelser som den aktuelle erverver har påtatt seg når

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om
samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)(4),
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5.
november 2002 om livsforsikring(5), europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 1.
(1) EUT C 93 av 27.4.2007, s. 22.
(2) EUT C 27 av 7.2.2007, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 13. mars 2007 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 28. juni 2007.
(4) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2005/68/EF (EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1).
(5) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/101/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 238).

(6) EFT L 145 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
2006/31/EF (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 60).
(7) EFT L 177 av 30.6.2006, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 2007/18/EF
(EUT L 87 av 28.3.2007, s. 9).
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det gjelder oppfyllelse av tilsynsmessige krav i henhold
til vurderingskriteriene fastsatt i dette direktiv, forutsatt
at dette ikke påvirker den aktuelle erververs rettigheter i
henhold til dette direktiv.
4)

Den tilsynsmessige vurderingen av et planlagt erverv
bør ikke på noen måte utsette eller erstatte kravene til
løpende tilsyn og andre relevante bestemmelser som
målforetaket har vært underlagt siden sin opprinnelige
godkjenning.

5)

Dette direktiv bør ikke hindre markedsdeltakere i å
drive på en effektiv måte i verdipapirmarkedet. De
opplysningene som er nødvendige for å vurdere et
planlagt erverv, samt vurderingen av om de ulike
kriteriene oppfylles, bør derfor blant annet stå i forhold
til hvor mye den aktuelle erverver er involvert i ledelsen
av det foretak som ervervet gjelder. Vedkommende
myndigheter bør i samsvar med god administrativ praksis
fullføre sin vurdering så raskt som mulig og underrette
den aktuelle erverver om en positiv vurdering, og i alle
tilfeller dersom den aktuelle erverver anmoder om dette.

6)

7)

For markeder som i stadig større grad integreres, og
der konsernstrukturer kan omfatte flere medlemsstater,
er erverv av en kvalifiserende eierandel underlagt
kontroll i en rekke medlemsstater. Størst mulig grad
av harmonisering i hele Fellesskapet når det gjelder
framgangsmåte og tilsynsmessige vurderinger er derfor
av avgjørende betydning, uten at medlemsstatene
fastsetter strengere regler. Tersklene for underretning om
et planlagt erverv eller avhending av en kvalifiserende
eierandel, framgangsmåten for vurdering, listen over
vurderingskriterier og andre bestemmelser i dette direktiv
som får anvendelse på tilsynsmessig vurdering av
planlagte erverv, bør derfor være underlagt størst mulig
grad av harmonisering. Dette direktiv bør ikke hindre
medlemsstatene i å kreve at vedkommende myndigheter
skal underrettes om erverv av eierandeler under de
terskler som er fastsatt i dette direktiv, så lenge en
medlemsstat ikke pålegger flere enn én tilleggsterskel
under 10 % for dette formål. Dette direktiv bør heller
ikke hindre at vedkommende myndigheter gir generell
veiledning om når slike eierandeler anses å føre til
betydelig innflytelse.
For å sikre klarhet og forutsigbarhet i framgangsmåten
for vurdering bør det fastsettes en bestemt frist for
å fullføre den tilsynsmessige vurderingen. I løpet av
framgangsmåten for vurdering bør vedkommende
myndigheter kunne avbryte denne fristen bare én
gang og bare med det formål å anmode om ytterligere
opplysninger, og deretter bør myndighetene i alle tilfeller
fullføre vurderingen innen den fastsatte fristen. Dette
bør ikke hindre vedkommende myndigheter i å be om
ytterligere avklaring, selv etter den fastsatte fristen,
for å komplettere de opplysningene det er anmodet
om eller tillate at den aktuelle erverver legger fram
tilleggsopplysninger når som helst i løpet av den
lengste vurderingsperioden, forutsatt at denne fristen
ikke overskrides. Dette bør heller ikke, der dette er
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relevant, hindre vedkommende myndigheter i å motsette
seg det planlagte erverv når som helst i løpet av
den lengste vurderingsperioden. Samarbeid mellom den
aktuelle erverver og vedkommende myndigheter bør
derfor være tett i hele vurderingsperioden. Regelmessig
kontakt mellom den aktuelle erverver og vedkommende
myndighet for det regulerte foretaket som det planlagte
erverv gjelder, kan også begynne i påvente av en formell
melding. Slikt samarbeid bør innebære en virkelig
anstrengelse for å bistå hverandre, for eksempel for å
unngå uventede anmodninger om opplysninger eller at
det legges fram opplysninger sent i vurderingsperioden.
8)

Når det gjelder tilsynsmessig vurdering, innebærer
kriteriet om «den aktuelle erververs omdømme» at det
fastslås om det foreligger tvil om integriteten og den
profesjonelle kompetansen til den aktuelle erverver, og
om slik tvil er begrunnet. Slik tvil kan for eksempel oppstå
som følge av tidligere forretningsførsel. Vurderingen
av omdømmet er særlig relevant dersom den aktuelle
erverver er et uregulert foretak, men bør lettes dersom
den aktuelle erverver er godkjent og blir kontrollert
innenfor Den europeiske union.

9)

En liste opprettet av medlemsstaten bør angi hvilke
opplysninger det kan anmodes om for vurderingsformål,
strengt i samsvar med kriteriene i dette direktiv.
Opplysningene bør være forholdsmessige og tilpasset
arten av det planlagte erverv, særlig dersom den
aktuelle erverver er et uregulert foretak eller er etablert
i en tredjestat. Det bør også fastsettes bestemmelser
om muligheten til å anmode om mindre omfattende
opplysninger i begrunnede tilfeller.

10) Det er svært viktig at vedkommende myndigheter
samarbeider nært når de skal vurdere egnetheten til en
aktuell erverver som er et uregulert foretak med tillatelse
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor. Selv om
det anses for hensiktsmessig at ansvaret for den endelige
avgjørelsen med hensyn til tilsynsmessig vurdering
ligger hos vedkommende myndighet med ansvar for
tilsyn med foretaket som det planlagte erverv gjelder,
bør denne vedkommende myndighet ta fullt hensyn til
uttalelsen fra vedkommende myndighet med ansvar for
tilsynet med den aktuelle erverver, særlig med hensyn
til de vurderingskriterier som er direkte knyttet til den
aktuelle erverver.
11) Kommisjonen bør, i samsvar med traktatens
rettigheter og plikter, kunne overvåke anvendelsen av
bestemmelsene om den tilsynsmessige vurdering av
erverv for å oppfylle de oppgaver den er gitt med hensyn
til håndheving av fellesskapsretten. Under henvisning til
traktatens artikkel 296 bør medlemsstatene samarbeide
med Kommisjonen ved at de, når framgangsmåten for
vurdering er fullført, legger fram for Kommisjonen
opplysninger om tilsynsmessige vurderinger utført av
medlemsstatenes vedkommende myndigheter når det
anmodes om slike opplysninger for det ene formål å
avgjøre om medlemsstatene har unnlatt å oppfylle sine
plikter i henhold til dette direktiv.
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12) Det kan i framtiden bli behov for å tilpasse
vurderingskriteriene for å ta hensyn til utviklingen
i markedet og behovet for en ensartet anvendelse i
hele Fellesskapet. Slike tekniske tilpasninger 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 gitt
Kommisjonen(1).
13) Ettersom målet for dette direktiv, som er å innføre
harmoniserte saksbehandlingsregler og vurderingskriterier
i hele Fellesskapet, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av sitt omfang og
sine virkninger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig
for å nå dette målet.
14) Fellesskapets ønsker å holde sine finansmarkeder åpne for
resten av verden og slik bidra til å fremme liberaliseringen
av de globale finansmarkedene i tredjestater. Det vil
være fordelaktig for alle markedsdeltakere å oppnå
likeverdig tilgang til investeringer på verdensplan.
Medlemsstatene bør rapportere til Kommisjonen tilfeller
der Fellesskapets kredittinstitusjoner, verdipapirforetak,
andre finansinstitusjoner eller forsikringsforetak som
erverver kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, andre
finansinstitusjoner eller forsikringsforetak i en tredjestat,
ikke får samme behandling som innenlandske erververe
og møter større hindringer. Kommisjonen bør foreslå
tiltak for å bøte på slike tilfeller eller ta dem opp i et egnet
forum.
15) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og
innarbeidingstiltakene.
16) Direktiv 92/49/EØF, 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/
EF og 2006/48/EF bør derfor endres —
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
Endringer av direktiv 92/49/EØF
I direktiv 92/49/EØF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 bokstav g) skal nytt annet ledd lyde:
«Ved anvendelsen av denne definisjon i forbindelse med
artikkel 8 og 15 og de andre andelsprosentene nevnt i
artikkel 15 skal det tas hensyn til stemmerettene nevnt
i artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF(*) samt til
vilkårene for sammenlegging av disse som fastsatt i
artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv.
(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Direktivet sist endret ved beslutning
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter
eller aksjer som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner
innehar som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for
finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle
instrumenter på grunnlag av bindende tilsagn som
omhandlet i nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/
EF(**), forutsatt at disse rettighetene på den ene side
ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i
utstederens ledelse, og på den annen side avhendes innen
ett år etter ervervet.
_______________
(*)

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 (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38).

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21.
april 2004 om markeder for finansielle instrumenter
(EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). Direktivet sist endret
ved direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 av 21.9.2007,
s. 1).»
2. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person, eller slike personer som opptrer
samlet (heretter kalt «den aktuelle erverver»), som
har besluttet direkte eller indirekte å erverve en
kvalifiserende eierandel i et forsikringsforetak,
eller ytterligere å øke, direkte eller indirekte, en
slik kvalifiserende eierandel i et forsikringsforetak,
med den følge at andelen av stemmerettene eller av
kapitalen vil nå eller overstige 20 %, 30 % eller 50 %,
eller slik at forsikringsforetaket vil bli vedkommendes
datterforetak (heretter kalt «det planlagte erverv»), først
skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter
for forsikringsforetaket som de søker å erverve eller
øke en kvalifiserende eierandel i, om størrelsen på den
aktuelle eierandelen og andre relevante opplysninger,
som omhandlet i artikkel 15b nr. 4. Medlemsstatene
trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i tilfeller der
de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv
2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel.».
b) Nr. 1a oppheves.
c) Nytt nr. 2 skal lyde:
«2. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person som har besluttet direkte eller
indirekte å avhende en kvalifiserende eierandel i
et forsikringsforetak, først skriftlig skal underrette
vedkommende myndigheter i hjemstaten om størrelsen
på en slik eierandel. En slik person skal også underrette
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vedkommende myndigheter dersom vedkommende har
truffet en beslutning om å redusere sin kvalifiserende
eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital
vil falle under 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at
forsikringsforetaket vil opphøre å være vedkommendes
datterforetak. Medlemsstatene trenger ikke å anvende
terskelen på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med
artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/109/EF,
anvender en terskel på en tredel.».
3. Følgende artikler innsettes:
«Artikkel 15a
1.
Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og
i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt
underretningen som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 1,
samt eventuelt etter å ha mottatt opplysningene omhandlet
i nr. 2 i denne artikkel, skriftlig bekrefte mottaket overfor
den aktuelle erverver.
Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager
fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten
krever skal vedlegges på grunnlag av listen i artikkel 15b
nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre
vurderingen omhandlet i artikkel 15b nr. 1 (heretter kalt
«vurderingen»).
Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de
underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden
utløper.
2.
Vedkommende myndigheter kan i løpet av
vurderingsperioden ved behov, men senest den 50.
virkedagen i vurderingsperioden, anmode om ytterligere
opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre
vurderingen. En slik anmodning skal framsettes skriftlig
og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom
datoen for vedkommende myndigheters anmodning om
opplysninger og datoen da svar mottas fra den aktuelle
erverver. Avbruddet skal ikke overstige 20 virkedager.
Vedkommende myndigheter kan etter eget skjønn be om
utfyllende eller klargjørende opplysninger, men dette kan
ikke føre til at vurderingsperioden avbrytes.
3.
Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet
omhandlet i nr. 2 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom
den aktuelle erverver er
a) etablert eller omfattet
Fellesskapet, eller

av

lovgivning utenfor

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt
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tilsyn i henhold til dette direktiv eller direktiv
85/611/EØF(*), 2002/83/EF(**), 2004/39/EF, 2005/68/
EF(***) eller 2006/48/EF(4)*.
4. Dersom vedkommende myndigheter ved avslutningen
av vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte
erverv, skal de innen to virkedager, og ikke senere
enn ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig
underrette den aktuelle erverver og oppgi grunnene for
beslutningen. Med forbehold for nasjonal lovgivning
kan en egnet erklæring med grunnene til beslutningen
offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle erverver.
Dette skal ikke hindre en medlemsstat i å tillate
at vedkommende myndighet offentliggjør en slik
begrunnelse uten at den aktuelle erverver har anmodet
om dette.
5. Dersom vedkommende myndigheter ikke skriftlig
motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som godkjent.
6. Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist for
avslutning av det planlagte erverv og forlenge den ved
behov.
7. Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav til
underretning av vedkommende myndigheter eller
vedkommende myndigheters godkjenning med hensyn
til direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller
kapital, enn dem som er fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 15b
1.
Ved vurderingen av underretningen omhandlet i
artikkel 15 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel
15a nr. 2 skal vedkommende myndigheter, for å sikre
en sunn og forsvarlig ledelse av forsikringsforetaket
som det planlagte erverv gjelder, og idet det tas hensyn
til den aktuelle erververs sannsynlige innflytelse på
forsikringsforetaket, vurdere egnetheten til den aktuelle
erverver og det planlagte ervervs økonomiske soliditet på
grunnlag alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme,
b) omdømmet og erfaringen til enhver person som vil
lede forsikringsforetakets virksomhet som følge av det
planlagte erverv,
c) den aktuelle erververs økonomiske soliditet, særlig i
tilknytning til den typen virksomhet som utøves og
planlegges i forsikringsforetaket som det planlagte
erverv gjelder,
d) om forsikringsforetaket vil kunne overholde
og fortsette å overholde tilsynskravene basert
på dette direktiv og, der dette er relevant, andre
direktiver som direktiv 73/ 239/EØF, 98/78/EF(5)*,
2002/13/EF(6)* og 2002/87/EF(7)*, særlig om
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konsernet som forsikringsforetaket kommer
til å bli en del av, har en struktur som muliggjør
effektivt tilsyn, effektiv utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og fastsettelse
av ansvarsfordelingen mellom vedkommende
myndigheter,
e) om det, i forbindelse med det planlagte erverv, er
rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av
penger eller finansiering av terrorisme i henhold til
artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(8)*, eller forsøk på
dette, pågår eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
2. Vedkommende myndigheter kan motsette seg det
planlagte erverv bare dersom det er rimelige grunner
til dette på grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom
de opplysningene som gis av den aktuelle erverver, er
ufullstendige.
3. Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår
med hensyn til størrelsen på den eierandel som skal
erverves, eller tillate at deres vedkommende myndigheter
undersøker det planlagte erverv ut fra markedets
økonomiske behov.
4. Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de
opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen,
og som skal gis til vedkommende myndigheter på
tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 15 nr. 1. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til og være
tilpasset den aktuelle erververs og det planlagte ervervs art.
Medlemsstatene skal ikke kreve opplysninger som ikke er
relevante for en tilsynsmessig vurdering.
5. Dersom vedkommende myndighet har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv eller økninger
av kvalifiserende eierandeler i samme forsikringsforetak,
skal den, uten hensyn til artikkel 15a nr. 1, 2 og 3, behandle
de aktuelle erververne på en måte som ikke innebærer
forskjellsbehandling.

c) en fysisk eller juridisk person som kontrollerer
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS-fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder.
2. Vedkommende myndigheter skal uten unødig
opphold gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige
eller relevante for vurderingen. I denne forbindelse skal
vedkommende myndigheter på anmodning videresende
alle relevante opplysninger til hverandre og på eget initiativ
oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning
truffet av vedkommende myndighet som har gitt tillatelse
til forsikringsforetaket som ervervet gjelder, skal angi alle
synpunkter og forbehold som vedkommende myndighet
som har ansvar for den aktuelle erverver, har gitt uttrykk
for.
________________
(*)

(**)

(***)

(4)*

(5)*

Artikkel 15c
1. De berørte vedkommende myndigheter skal
arbeide i nært samråd med hverandre når de
foretar vurderingen dersom den aktuelle erverver
era)
en kredittinstitusjon, et forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap i henhold til artikkel 1a nr. 2 i
direktiv 85/611/EØF (heretter kalt «forvaltningsselskap
for UCITS-fond») som er godkjent i en annen
medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet
gjelder,
b) morforetaket
til
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak,
verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for UCITSfond som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en
annen sektor enn den ervervet gjelder, eller
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(6)*

(7)*

(8)*

Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985
om samordning av lover og forskrifter om visse
foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(investeringsforetak) (EFT L 375 av 31.12.1985,
s. 3). Direktivet sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005,
s. 9).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av
5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av
19.12.2002, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv
2007/44/EF.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av
16. november 2005 om gjenforsikring (EFT L
323 av 9.12.2005, s. 1). Direktivet sist endret ved
direktiv 2007/44/EF.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av
14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). Direktivet sist
endret ved direktiv 2007/44/EF.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27.
oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak
som er del av en forsikringsgruppe (EFT L 330 av
5.12.1998, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv
2005/68/EF.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/13/EF av 5.
mars 2002 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF
med hensyn til solvensmarginkrav for foretak innen
annen forsikring enn livsforsikring (EFT L 77 av
20.3.2002, s. 17).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/
EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn
med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og
verdipapirforetak i et finansielt konglomerat (EUT
L 35 av 11.2.2003, s. 1). Direktivet sist endret ved
direktiv 2005/1/EF.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF
av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at
det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av
25.11.2005, s. 15).»
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4. I artikkel 51 skal nytt strekpunkt lyde:
«— tilpasning av kriteriene i artikkel 15b nr. 1 for å ta
hensyn til framtidig utvikling og sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv.»
Artikkel 2
Endringer av direktiv 2002/83/EF
I direktiv 2002/83/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 1 bokstav j) skal nytt annet ledd lyde:
«Ved anvendelsen av denne definisjon i forbindelse med
artikkel 8 og 15 og de andre andelsprosentene nevnt i
artikkel 15 skal det tas hensyn til stemmerettene nevnt
i artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF(*) samt til
vilkårene for sammenlegging av disse som fastsatt i
artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv.
Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter
eller aksjer som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner
innehar som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for
finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle
instrumenter på grunnlag av bindende tilsagn som
omhandlet i nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/
EF(**), forutsatt at disse rettighetene på den ene side
ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i
utstederens ledelse, og på den annen side avhendes innen
ett år etter ervervet.
_________________
(*)

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 (EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38).

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21.
april 2004 om markeder for finansielle instrumenter
(EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1). Direktivet sist endret
ved direktiv 2007/44/EF (EUT L 247 av 21.9.2007,
s. 1).»
2. I artikkel 15 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person, eller slike personer som opptrer
samlet (heretter kalt «den aktuelle erverver»), som
har besluttet direkte eller indirekte å erverve en
kvalifiserende eierandel i et forsikringsforetak,
eller ytterligere å øke, direkte eller indirekte, en
slik kvalifiserende eierandel i et forsikringsforetak,
med den følge at andelen av stemmerettene eller av
kapitalen vil nå eller overstige 20 %, 30 % eller 50 %,
eller slik at forsikringsforetaket vil bli vedkommendes
datterforetak (heretter kalt «det planlagte erverv»), først
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skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter
for forsikringsforetaket som de søker å erverve eller
øke en kvalifiserende eierandel i, om størrelsen på den
aktuelle eierandelen og andre relevante opplysninger,
som omhandlet i artikkel 15b nr. 4. Medlemsstatene
trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i tilfeller der
de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv
2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel.».
b) Nr. 1a oppheves.
c) Nytt nr. 2 skal lyde:
«2. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person som har besluttet direkte eller
indirekte å avhende en kvalifiserende eierandel i
et forsikringsforetak, først skriftlig skal underrette
vedkommende myndigheter i hjemstaten om størrelsen
på en slik eierandel. En slik person skal også underrette
vedkommende myndigheter dersom vedkommende har
truffet en beslutning om å redusere sin kvalifiserende
eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital
vil falle under 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at
forsikringsforetaket vil opphøre å være vedkommendes
datterforetak. Medlemsstatene trenger ikke å anvende
terskelen på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med
artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/109/EF,
anvender en terskel på en tredel.».
3. Følgende artikler innsettes:
«Artikkel 15a
Vurderingsperiode
1. Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og
i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt
underretningen som kreves i henhold til artikkel 15 nr. 1,
samt eventuelt etter å ha mottatt opplysningene omhandlet
i nr. 2 i denne artikkel, skriftlig bekrefte mottaket overfor
den aktuelle erverver.
Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager
fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten
krever skal vedlegges på grunnlag av listen i artikkel 15b
nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre
vurderingen omhandlet i artikkel 15b nr. 1 (heretter kalt
«vurderingen»).
Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de
underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden
utløper.
2.
Vedkommende myndigheter kan i løpet av
vurderingsperioden ved behov, men senest den 50.
virkedagen i vurderingsperioden, anmode om ytterligere
opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre
vurderingen. En slik anmodning skal framsettes skriftlig
og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
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Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom
datoen for vedkommende myndigheters anmodning om
opplysninger og datoen da svar mottas fra den aktuelle
erverver. Avbruddet skal ikke overstige 20 virkedager.
Vedkommende myndigheter kan etter eget skjønn be om
utfyllende eller klargjørende opplysninger, men dette kan
ikke føre til at vurderingsperioden avbrytes.
3.
Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet
omhandlet i nr. 2 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom
den aktuelle erverver er
a) etablert eller omfattet
Fellesskapet, eller

av

lovgivning utenfor

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt
tilsyn i henhold til dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF(*), 92/49/EF(**), 2004/39/EF, 2005/68/EF eller
2006/48/EF(***).
4.
Dersom
vedkommende
myndigheter
ved
avslutningen av vurderingen beslutter å motsette seg det
planlagte erverv, skal de innen to virkedager, og ikke
senere enn ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig
underrette den aktuelle erverver og oppgi grunnene for
beslutningen. Med forbehold for nasjonal lovgivning
kan en egnet erklæring med grunnene til beslutningen
offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle erverver.
Dette skal ikke hindre en medlemsstat i å tillate at
vedkommende myndighet offentliggjør en slik begrunnelse
uten at den aktuelle erverver har anmodet om dette.
5.
Dersom vedkommende myndigheter ikke
skriftlig motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som godkjent.
6.
Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist
for avslutning av det planlagte erverv og forlenge den ved
behov.
7.
Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav
til underretning av vedkommende myndigheter eller
vedkommende myndigheters godkjenning med hensyn til
direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital,
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 15b
Vurdering
1.
Ved vurderingen av underretningen omhandlet i
artikkel 15 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel
15a nr. 2 skal vedkommende myndigheter, for å sikre
en sunn og forsvarlig ledelse av forsikringsforetaket
som det planlagte erverv gjelder, og idet det tas hensyn
til den aktuelle erververs sannsynlige innflytelse på
forsikringsforetaket, vurdere egnetheten til den aktuelle
erverver og det planlagte ervervs økonomiske soliditet på
grunnlag av alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme,
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b) omdømmet og erfaringen til enhver person som vil
lede forsikringsforetakets virksomhet som følge av det
planlagte erverv,
c) den aktuelle erververs økonomiske soliditet, særlig i
tilknytning til den typen virksomhet som utøves og
planlegges i forsikringsforetaket som det planlagte
erverv gjelder,
d) om forsikringsforetaket vil kunne overholde og fortsette
å overholde tilsynskravene basert på dette direktiv og,
der dette er relevant, andre direktiver som direktiv
98/78/EF(4)* og 2002/87/EF(5)*, særlig om konsernet
som forsikringsforetaket kommer til å bli en del av, har
en struktur som muliggjør effektivt tilsyn, en effektiv
utveksling av opplysninger mellom vedkommende
myndigheter og fastsettelse av ansvarsfordelingen
mellom vedkommende myndigheter,
e) om det, i forbindelse med det planlagte erverv, er
rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av
penger eller finansiering av terrorisme i henhold til
artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(6)*, eller forsøk på
dette, pågår eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
2.
Vedkommende myndigheter kan motsette seg det
planlagte erverv bare dersom det er rimelige grunner
til dette på grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom
de opplysningene som gis av den aktuelle erverver, er
ufullstendige.
3.
Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår
med hensyn til størrelsen på den eierandel som skal
erverves, eller tillate at deres vedkommende myndigheter
undersøker det planlagte erverv ut fra markedets
økonomiske behov.
4.
Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de
opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen,
og som skal gis til vedkommende myndigheter på
tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 15 nr. 1. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til og være
tilpasset den aktuelle erververs og det planlagte ervervs art.
Medlemsstatene skal ikke kreve opplysninger som ikke er
relevante for en tilsynsmessig vurdering.
5.
Dersom vedkommende myndighet har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv eller økninger
av kvalifiserende eierandeler i samme forsikringsforetak,
skal den uten hensyn til artikkel 15a nr. 1, 2 og 3, behandle
de aktuelle erververne på en måte som ikke innebærer
forskjellsbehandling.
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Artikkel 15c
Regulerte finansforetaks erverv
1.
De berørte vedkommende myndigheter skal arbeide
i nært samråd med hverandre når de foretar vurderingen
dersom den aktuelle erverver er
a) en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap i henhold til artikkel 1a nr. 2 i
direktiv 85/611/EØF (heretter kalt «forvaltningsselskap
for UCITS‑fond» ) som er godkjent i en annen
medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet
gjelder,
b) morforetaket
til
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak,
verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for
UCITS‑fond som er godkjent i en annen medlemsstat
eller i en annen sektor enn den ervervet gjelder, eller
c) en fysisk eller juridisk person som kontrollerer
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS‑fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder.
2. Vedkommende myndigheter skal uten unødig
opphold gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige
eller relevante for vurderingen. I denne forbindelse skal
vedkommende myndigheter på anmodning videresende
alle relevante opplysninger til hverandre og på eget initiativ
oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning
truffet av vedkommende myndighet som har gitt tillatelse
til forsikringsforetaket som ervervet gjelder, skal angi alle
synspunkter og forbehold som vedkommende myndighet
som har ansvar for den aktuelle erverver, har gitt uttrykk
for.
_________________
(*)

Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985
om samordning av lover og forskrifter om visse
foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(investeringsfond) (EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3).
Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005,
s. 9).
(**) Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om
samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)
(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1). Direktivet sist endret
ved direktiv 2007/44/EF.
(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av
14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). Direktivet sist
endret ved direktiv 2007/44/EF.
(4)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27.
oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikrings- og

19.12.2013

gjenforsikringsforetak som er del av en forsikringseller gjenforsikringsgruppe (EFT L 330 av 5.12.1998,
s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 2005/68/EF.
(5)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/
EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn
med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og
verdipapirforetak i et finansielt konglomerat (EUT
L 35 av 11.2.2003, s. 1). Direktivet sist endret ved
direktiv 2005/1/EF.
(6)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF
av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at
det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av
25.11.2005, s. 15).»
4. I artikkel 64 skal nytt strekpunkt lyde:
«— tilpasning av kriteriene i artikkel 15b nr. 1 for å
ta hensyn til framtidig utvikling og sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv.»
Artikkel 3
Endringer av direktiv 2004/39/EF
I direktiv 2004/39/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 4 nr. 1 punkt 27 skal lyde:
«27) «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte
eierandel i et verdipapirforetak som utgjør minst
10 % av kapitalen eller stemmerettene, som fastsatt
i artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF(*), idet det
tas hensyn til vilkårene for sammenlegging av disse
som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv,
eller som gjør det mulig å øve betydelig innflytelse
på ledelsen av verdipapirforetaket der eierandelen
besittes,
_______________
(*)

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 (EUT L 390 av 31.12.2004,
s. 38).»

2. I artikkel 10 skal nr. 3 og 4 lyde:
«3. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person, eller slike personer som opptrer
samlet (heretter kalt «den aktuelle erverver»), som har
besluttet direkte eller indirekte å erverve en kvalifiserende
eierandel i et verdipapirforetak, eller ytterligere å øke,
direkte eller indirekte, en slik kvalifiserende eierandel
i et verdipapirforetak, med den følge at andelen av
stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller overstige
20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at verdipapirforetaket
vil bli vedkommendes datterforetak (heretter kalt
«det planlagte erverv»), først skriftlig skal underrette
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vedkommende myndigheter for verdipapirforetaket som de
søker å erverve eller øke en kvalifiserende eierandel i, om
størrelsen på den aktuelle eierandelen og andre relevante
opplysninger, som omhandlet i artikkel 10b nr. 4.
Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller juridisk
person som har besluttet direkte eller indirekte å avhende
en kvalifiserende eierandel i et verdipapirforetak, først
skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter i
hjemstaten om størrelsen på en slik eierandel. En slik
person skal også underrette vedkommende myndigheter
dersom vedkommende har truffet en beslutning om å
redusere sin kvalifiserende eierandel slik at andelen av
stemmeretter eller kapital vil falle under 20 %, 30 % eller
50 %, eller slik at verdipapirforetaket vil opphøre å være
vedkommendes datterforetak.
Medlemsstatene trenger ikke å anvende terskelen på 30 %
i tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a)
i direktiv 2004/109/EF, anvender en terskel på en tredel.
Når det skal avgjøres om kriteriene for en kvalifiserende
eierandel som omhandlet i denne artikkel, er oppfylt, skal
medlemsstatene ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer
som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner innehar
som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for finansielle
instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter
på grunnlag av bindende tilsagn som omhandlet i nr. 6
i avsnitt A i vedlegg I, forutsatt at disse rettighetene på
den ene side ikke utøves eller på annen måte anvendes
til å gripe inn i utstederens ledelse, og på den annen side
avhendes innen ett år etter ervervet.
4.
De berørte vedkommende myndigheter skal arbeide
i nært samråd med hverandre når de foretar vurderingen
fastsatt i artikkel 10b nr. 1 (heretter kalt «vurderingen»)
dersom den aktuelle erverver er
a) en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS-fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder,
b) morforetaket
til
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak,
verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for UCITSfond som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en
annen sektor enn den ervervet gjelder, eller
c) en fysisk eller juridisk person som kontrollerer
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS-fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder.
Vedkommende myndigheter skal uten unødig opphold
gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige eller
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relevante for vurderingen. I denne forbindelse skal
vedkommende myndigheter på anmodning videresende
alle relevante opplysninger til hverandre og på eget initiativ
oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning
truffet av vedkommende myndighet som har gitt tillatelse
til verdipapirforetaket som ervervet gjelder, skal angi alle
synspunkter og forbehold som vedkommende myndighet
som har ansvar for den aktuelle erverver, har gitt uttrykk
for.».
3. Følgende artikler innsettes:
«Artikkel 10a
Vurderingsperiode
1.
Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og
i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt
underretningen som kreves i henhold til artikkel 10 nr. 3
første ledd, samt eventuelt etter å ha mottatt opplysningene
omhandlet i nr. 2 i denne artikkel, skriftlig bekrefte
mottaket overfor den aktuelle erverver.
Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager
fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten
krever skal vedlegges på grunnlag av listen i artikkel 10b
nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre
vurderingen.
Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de
underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden
utløper.
2.
Vedkommende myndigheter kan i løpet av
vurderingsperioden ved behov, men senest den 50.
virkedagen i vurderingsperioden, anmode om ytterligere
opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre
vurderingen. En slik anmodning skal framsettes skriftlig
og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom
datoen for vedkommende myndigheters anmodning om
opplysninger og datoen da svar mottas fra den aktuelle
erverver. Avbruddet skal ikke overstige 20 virkedager.
Vedkommende myndigheter kan etter eget skjønn be om
utfyllende eller klargjørende opplysninger, men dette kan
ikke føre til at vurderingsperioden avbrytes.
3.
Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet
omhandlet i nr. 2 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom
den aktuelle erverver er
a) etablert eller omfattet
Fellesskapet, eller

av

lovgivning utenfor

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt
tilsyn i henhold til dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF, 92/49/EF(*), 2002/83/EF, 2005/68/EF(**) eller
2006/48/EF(***).
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4.
Dersom
vedkommende
myndigheter
ved
avslutningen av vurderingen beslutter å motsette seg det
planlagte erverv, skal de innen to virkedager, og ikke
senere enn ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig
underrette den aktuelle erverver og oppgi grunnene for
beslutningen. Med forbehold for nasjonal lovgivning
kan en egnet erklæring med grunnene til beslutningen
offentliggjøres på anmodning fra den aktuelle erverver.
Dette skal ikke hindre en medlemsstat i å tillate at
vedkommende myndighet offentliggjør en slik begrunnelse
uten at den aktuelle erverver har anmodet om dette.
5.
Dersom vedkommende myndigheter ikke
skriftlig motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som godkjent.
6.
Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist
for avslutning av det planlagte erverv og forlenge den ved
behov.
7.
Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav
til underretning av vedkommende myndigheter eller
vedkommende myndigheters godkjenning med hensyn til
direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital,
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 10b
Vurdering
1.
Ved vurderingen av underretningen omhandlet i
artikkel 10 nr. 3 og opplysningene omhandlet i artikkel
10a nr. 2 skal vedkommende myndigheter, for å sikre en
sunn og forsvarlig ledelse av verdipapirforetaket som
det planlagte erverv gjelder, og idet det tas hensyn
til den aktuelle erververs sannsynlige innflytelse på
verdipapirforetaket, vurdere egnetheten til den aktuelle
erverver og det planlagte ervervs økonomiske soliditet på
grunnlag av alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme,
b) omdømmet og erfaringen til alle personer som vil lede
virksomheten til verdipapirforetaket som følge av det
planlagte erverv,
c) den aktuelle erververs økonomiske soliditet, særlig i
tilknytning til den typen virksomhet som utøves og
planlegges i verdipapirforetaket som det planlagte
erverv gjelder,
d) om verdipapirforetaket vil kunne overholde og
fortsette å overholde tilsynskravene basert på dette
direktiv og, der dette er relevant, andre direktiver
som direktiv 2002/87/EF(4)* og 2006/49/EF(5)*,
særlig om konsernet som verdipapirforetaket kommer
til å bli en del av, har en struktur som muliggjør
effektivt tilsyn, en effektiv utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og fastsettelse
av ansvarsfordelingen mellom vedkommende
myndigheter,
e) om det i forbindelse med det planlagte erverv er
rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av
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penger eller finansiering av terrorisme i henhold til
artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(6)*, eller forsøk på
dette, pågår eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
For å ta hensyn til framtidig utvikling og sikre en
ensartet anvendelse av dette direktiv, kan Kommisjonen
etter framgangsmåten i artikkel 64 nr. 2 vedta
gjennomføringstiltak som tydeliggjør kriteriene i første
ledd i denne artikkel.
2. Vedkommende myndigheter kan motsette seg det
planlagte erverv bare dersom det er rimelige grunner
til dette på grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom
de opplysningene som gis av den aktuelle erverver, er
ufullstendige.
3. Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår
med hensyn til størrelsen på den eierandel som skal
erverves, eller tillate at deres respektive vedkommende
myndigheter undersøker det planlagte erverv ut fra
markedets økonomiske behov.
4. Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de
opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen,
og som skal gis til vedkommende myndigheter på
tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 10 nr. 3. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til og være
tilpasset den aktuelle erververs og det planlagte ervervs art.
Medlemsstatene skal ikke kreve opplysninger som ikke er
relevante for en tilsynsmessig vurdering.
5. Dersom vedkommende myndigheter har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv eller økninger
av kvalifiserende eierandeler i samme verdipapirforetak,
skal de, uten hensyn til artikkel 10a nr. 1, 2 og 3, behandle
de aktuelle erververne på en måte som ikke innebærer
forskjellsbehandling.
_________________
(*)

Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om
samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)
(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1). Direktivet sist endret
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF
(EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1).
(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av
16. november 2005 om gjenforsikring (EFT L
323 av 9.12.2005, s. 1). Direktivet sist endret ved
direktiv 2007/44/EF.
(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av
14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). Direktivet sist
endret ved direktiv 2007/44/EF.
(4)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/
EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn
med
kredittinstitusjoner,
forsikringsforetak
og verdipapirforetak i et finansielt konglomerat
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(EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1). Direktivet sist endret
ved direktiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005,
s. 9).
(5)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/
EF av 14. juni 2006 om investeringsforetaks
og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad
(omarbeiding) (EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201).
(6)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF
av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at
det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av
25.11.2005, s. 15).»
Artikkel 4
Endringer av direktiv 2005/68/EF
I direktiv 2005/68/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 2 nr. 2 skal nytt tredje ledd lyde:
«Ved anvendelsen av nr. 1 bokstav j) i forbindelse med
artikkel 12 og 19‑23 og de andre andelsprosentene nevnt
i artikkel 19‑23 skal det tas hensyn til stemmerettene
nevnt i artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF(*) samt
til vilkårene for sammenlegging av disse som fastsatt i
artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv.
Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter
eller aksjer som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner
innehar som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for
finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle
instrumenter på grunnlag av bindende tilsagn som
omhandlet i nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv
2004/39/EF, forutsatt at disse rettighetene på den ene side
ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i
utstederens ledelse, og på den annen side avhendes innen
ett år etter ervervet.
________________
(*)

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 (EUT L 390 av 31.12.2004,
s. 38).»

2. Artikkel 19 skal lyde:
«Artikkel 19
Erverv
1.
Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person, eller slike personer som opptrer
samlet (heretter kalt «den aktuelle erverver»), som har
besluttet direkte eller indirekte å erverve en kvalifiserende
eierandel i et gjenforsikringsforetak, eller ytterligere å øke,
direkte eller indirekte, en slik kvalifiserende eierandel i
et gjenforsikringsforetak, med den følge at andelen av
stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller overstige
20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at gjenforsikringsforetaket
vil bli vedkommendes datterforetak (heretter kalt
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«det planlagte erverv»), først skriftlig skal underrette
vedkommende myndigheter for gjenforsikringsforetaket
som de søker å erverve eller øke en kvalifiserende
eierandel i, om størrelsen på den aktuelle eierandelen og
andre relevante opplysninger som omhandlet i artikkel 19a
nr. 4. Medlemsstatene trenger ikke å anvende terskelen
på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3
bokstav a) i direktiv 2004/109/EF, anvender en terskel på
en tredel.
2.
Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og
i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt
underretningen, samt eventuelt etter å ha mottatt
opplysningene omhandlet i nr. 3, skriftlig bekrefte mottaket
overfor den aktuelle erverver.
Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager
fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten
krever skal vedlegges på grunnlag av listen i artikkel 19a
nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre
vurderingen omhandlet i artikkel 19a nr. 1 (heretter kalt
«vurderingen»).
Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de
underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden
utløper.
3.
Vedkommende myndigheter kan i løpet av
vurderingsperioden ved behov, men senest den 50.
virkedagen i vurderingsperioden, anmode om ytterligere
opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre
vurderingen. En slik anmodning skal framsettes skriftlig
og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom
datoen for vedkommende myndigheters anmodning om
opplysninger og datoen da svar mottas fra den aktuelle
erverver. Avbruddet skal ikke overstige 20 virkedager.
Vedkommende myndigheter kan etter eget skjønn be om
utfyllende og klargjørende opplysninger, men dette kan
ikke føre til at vurderingsperioden avbrytes.
4.
Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet
omhandlet i nr. 3 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom
den aktuelle erverver er
a) etablert eller omfattet
Fellesskapet, eller

av

lovgivning utenfor

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt
tilsyn i henhold til dette direktiv eller direktiv 85/611/
EØF(*), 92/49/EF, 2002/83/EF, 2004/39/EF eller
2006/48/EF(**).
5. Dersom vedkommende myndigheter ved avslutningen
av vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte
erverv, skal de innen to virkedager, og ikke senere enn
ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig underrette
den aktuelle erverver og oppgi grunnene for beslutningen.
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Med forbehold for nasjonal lovgivning kan en egnet
erklæring med grunnene til beslutningen offentliggjøres på
anmodning fra den aktuelle erverver. Dette skal ikke hindre
en medlemsstat i å tillate at vedkommende myndighet
offentliggjør en slik begrunnelse uten at den aktuelle
erverver har anmodet om dette.
6. Dersom
vedkommende
myndigheter
ikke
skriftlig motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som godkjent.
7. Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist for
avslutning av det planlagte erverv og forlenge den ved
behov.
8.
Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav
til underretning av vedkommende myndigheter eller
vedkommende myndigheters godkjenning med hensyn til
direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital,
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.
____________________
(*)

Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985
om samordning av lover og forskrifter om visse
foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(UCITS-fond) (EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3).
Direktivet sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/1/EF (EUT L 79 av 24.3.2005,
s. 9).
(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av
14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
(EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1). Direktivet sist
endret ved direktiv 2007/44/EF.»
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planlegges i gjenforsikringsforetaket som det planlagte
erverv gjelder,
d) om gjenforsikringsforetaket vil kunne overholde og
fortsette å overholde tilsynskravene basert på dette
direktiv og, der dette er relevant, andre direktiver som
direktiv 98/78/EF og 2002/87/EF, særlig om konsernet
som gjenforsikringsforetaket kommer til å bli en del av,
har en struktur som muliggjør effektivt tilsyn, en effektiv
utveksling av opplysninger mellom vedkommende
myndigheter og fastsettelse av ansvarsfordelingen
mellom vedkommende myndigheter,
e) om det i forbindelse med det planlagte erverv er
rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av
penger eller finansiering av terrorisme i henhold til
artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(*), eller forsøk på
dette, pågår eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
2. Vedkommende myndigheter kan motsette seg det
planlagte erverv bare dersom det er rimelige grunner
til dette på grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom
de opplysningene som gis av den aktuelle erverver, er
ufullstendige.
3. Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår
med hensyn til størrelsen på den eierandel som skal
erverves, eller tillate at deres vedkommende myndigheter
undersøker det planlagte erverv ut fra markedets
økonomiske behov.

3. Ny artikkel 19a skal lyde:
«Artikkel 19a
Vurdering
1.
Ved vurderingen av underretningen omhandlet i
artikkel 19 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel
19 nr. 3 skal vedkommende myndigheter, for å sikre en
sunn og forsvarlig ledelse av gjenforsikringsforetaket
som det planlagte erverv gjelder, og idet det tas hensyn
til den aktuelle erververs sannsynlige innflytelse på
gjenforsikringsforetaket, vurdere egnetheten til den
aktuelle erverver og det planlagte ervervs økonomiske
soliditet på grunnlag alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme,
b) omdømmet og erfaringen til alle personer som vil lede
virksomheten til gjenforsikringsforetaket som følge av
det planlagte erverv,
c) den aktuelle erververs økonomiske soliditet, særlig i
tilknytning til den typen virksomhet som utøves og

4. Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de
opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen,
og som skal gis til vedkommende myndigheter på
tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 19 nr. 1. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til og være
tilpasset den aktuelle erververs og det planlagte ervervs art.
Medlemsstatene skal ikke kreve opplysninger som ikke er
relevante for en tilsynsmessig vurdering.
5. Dersom vedkommende myndighet har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv eller
økninger av kvalifiserende eierandeler i samme
gjenforsikringsforetak, skal den, uten hensyn til artikkel
19 nr. 2, 3 og 4, behandle de aktuelle erververne på en måte
som ikke innebærer forskjellsbehandling.
____________
(*)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF
av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at
det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av
25.11.2005, s. 15). »
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Artikkel 5

4. Artikkel 20 skal lyde:

Endringer av direktiv 2006/48/EF

«Artikkel 20
Regulerte finansforetaks erverv
1. De berørte vedkommende myndigheter skal arbeide
i nært samråd med hverandre når de foretar vurderingen
dersom den aktuelle erverver er
a) en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap i henhold til artikkel 1a nr. 2 i
direktiv 85/611/EØF (heretter kalt «forvaltningsselskap
for UCITS‑fond») som er godkjent i en annen
medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet
gjelder,
b) morforetaket
til
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for UCITS-fond
som er godkjent i en annen medlemsstat eller i en
annen sektor enn den ervervet gjelder, eller
c) en fysisk eller juridisk person som kontrollerer
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS-fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder.
2. Vedkommende myndigheter skal uten unødig
opphold gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige
eller relevante for vurderingen. I denne forbindelse skal
vedkommende myndigheter på anmodning videresende
alle relevante opplysninger til hverandre og på eget initiativ
oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning
truffet av vedkommende myndighet som har gitt tillatelse
til gjenforsikringsforetaket som ervervet gjelder, skal
angi alle synspunkter og forbehold som vedkommende
myndighet som har ansvar for den aktuelle erverver, har
gitt uttrykk for.».
5. I artikkel 21 skal nytt annet ledd lyde:
«En slik fysisk eller juridisk person skal også underrette
vedkommende myndigheter dersom vedkommende har
truffet en beslutning om å redusere sin kvalifiserende
eierandel slik at andelen av stemmeretter eller kapital
vil falle under 20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at
gjenforsikringsforetaket vil opphøre å være vedkommendes
datterforetak. Medlemsstatene trenger ikke å anvende
terskelen på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9
nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/109/EF, anvender en terskel
på en tredel.».
6. I artikkel 56 skal ny bokstav f) lyde:
«f) tilpasning av kriteriene i artikkel 19a nr. 1 for å ta
hensyn til framtidig utvikling og sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv.».
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I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:
1. I artikkel 12 nr. 1 skal nytt annet ledd lyde:
«Ved fastsettelse av om kriteriene for en kvalifiserende
eierandel i henhold til denne artikkel er oppfylt, skal det tas
hensyn til stemmerettene nevnt i artikkel 9 og 10 i direktiv
2004/109/EF(*) samt vilkårene for sammenlegging av
disse som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv.
Medlemsstatene skal ikke ta hensyn til stemmeretter
eller aksjer som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner
innehar som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for
finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle
instrumenter på grunnlag av bindende tilsagn som
omhandlet i nr. 6 i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/
EF(**), forutsatt at disse rettighetene på den ene side
ikke utøves eller på annen måte anvendes til å gripe inn i
utstederens ledelse, og på den annen side avhendes innen
ett år etter ervervet.
___________________
(*)

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 (EUT L 390 av 31.12.2004,
s. 38).

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF
av 21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter (EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1).
Direktivet sist endret ved direktiv 2007/44/EF (EUT
L 247 av 21.9.2007, s. 1).»
2. Artikkel 19 skal lyde:
«Artikkel 19
1.
Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk
eller juridisk person, eller slike personer som opptrer
samlet (heretter kalt «den aktuelle erverver»), som har
besluttet direkte eller indirekte å erverve en kvalifiserende
eierandel i en kredittinstitusjon, eller ytterligere å øke,
direkte eller indirekte, en slik kvalifiserende eierandel
i en kredittinstitusjon, med den følge at andelen av
stemmerettene eller av kapitalen vil nå eller overstige
20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at kredittinstitusjonen
vil bli vedkommendes datterforetak (heretter kalt
«det planlagte erverv»), først skriftlig skal underrette
vedkommende myndigheter for den kredittinstitusjonen
som de søker å erverve eller øke en kvalifiserende
eierandel i, om størrelsen på den aktuelle eierandelen og
andre relevante opplysninger som omhandlet i artikkel 19a
nr. 4. Medlemsstatene trenger ikke å anvende terskelen
på 30 % i tilfeller der de, i samsvar med artikkel 9 nr. 3
bokstav a) i direktiv 2004/109/EF, anvender en terskel på
en tredel.
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2.
Vedkommende myndigheter skal umiddelbart, og
i alle tilfeller innen to virkedager etter å ha mottatt
underretningen, samt eventuelt etter å ha mottatt
opplysningene omhandlet i nr. 3, skriftlig bekrefte mottaket
overfor den aktuelle erverver.
Vedkommende myndigheter skal innen 60 virkedager
fra datoen for den skriftlige bekreftelsen av mottak av
underretningen og alle dokumenter som medlemsstaten
krever skal vedlegges på grunnlag av listen i artikkel 19a
nr. 4 (heretter kalt «vurderingsperioden»), gjennomføre
vurderingen omhandlet i artikkel 19a nr. 1 (heretter kalt
«vurderingen»).
Når vedkommende myndigheter bekrefter mottaket, skal de
underrette den aktuelle erverver om når vurderingsperioden
utløper.
3.
Vedkommende myndigheter kan i løpet av
vurderingsperioden ved behov, men senest den 50.
virkedagen i vurderingsperioden, anmode om ytterligere
opplysninger som måtte være nødvendige for å fullføre
vurderingen. En slik anmodning skal framsettes skriftlig
og angi hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
Vurderingsperioden skal avbrytes i perioden mellom
datoen for vedkommende myndigheters anmodning om
opplysninger og datoen da svar mottas fra den aktuelle
erverver. Avbruddet skal ikke overstige 20 virkedager.
Vedkommende myndigheter kan etter eget skjønn be om
utfyllende og klargjørende opplysninger, men dette kan
ikke føre til at vurderingsperioden avbrytes.
4.
Vedkommende myndigheter kan forlenge avbruddet
omhandlet i nr. 3 annet ledd i inntil 30 virkedager dersom
den aktuelle erverver er
a) etablert eller omfattet
Fellesskapet, eller

av

lovgivning utenfor

b) en fysisk eller juridisk person som ikke er underlagt
tilsyn i henhold til dette direktiv eller direktiv
85/611/EØF(*), 92/49/EF(**), 2002/83/EF(***),
2004/39/EF eller 2005/68/EF(4)*.
5. Dersom vedkommende myndigheter ved avslutningen
av vurderingen beslutter å motsette seg det planlagte
erverv, skal de innen to virkedager, og ikke senere enn
ved utløpet av vurderingsperioden, skriftlig underrette
den aktuelle erverver og oppgi grunnene for beslutningen.
Med forbehold for nasjonal lovgivning kan en egnet
erklæring med grunnene til beslutningen offentliggjøres på
anmodning fra den aktuelle erverver. Dette skal ikke hindre
en medlemsstat i å tillate at vedkommende myndighet
offentliggjør en slik begrunnelse uten at den aktuelle
erverver har anmodet om dette.
6. Dersom
vedkommende
myndigheter
ikke
skriftlig motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som godkjent.
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7. Vedkommende myndigheter kan fastsette en frist for
avslutning av det planlagte erverv og forlenge den ved
behov.
8.
Medlemsstatene kan ikke pålegge strengere krav
til underretning av vedkommende myndigheter eller
vedkommende myndigheters godkjenning med hensyn til
direkte eller indirekte erverv av stemmeretter eller kapital,
enn dem som er fastsatt i dette direktiv.
______________________
(*)

Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om
samordning av lover og forskrifter om visse foretak
for kollektiv investering i verdipapirer (UCITSfond) (EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3). Direktivet
sist endret ved direktiv 2005/1/EF.
(**) Rådsdirektiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om
samordning av lover og forskrifter om direkte
forsikring med unntak av livsforsikring (tredje
direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)
(EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1). Direktivet sist endret
ved direktiv 2007/44/EF.
(***) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av
5. november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av
19.12.2002, s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv
2007/44/EF.
(4)* Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av
16. november 2005 om gjenforsikring (EFT L
323 av 9.12.2005, s. 1). Direktivet sist endret ved
direktiv 2007/44/EF.».
3. Følgende artikler innsettes:
«Artikkel 19a
1.
Ved vurderingen av underretningen omhandlet i
artikkel 19 nr. 1 og opplysningene omhandlet i artikkel
19 nr. 3 skal vedkommende myndigheter, for å sikre en
sunn og forsvarlig ledelse av kredittinstitusjonen som
det planlagte erverv gjelder, og idet det tas hensyn
til den aktuelle erververs sannsynlige innflytelse på
kredittinstitusjonen, vurdere egnetheten til den aktuelle
erverver og det planlagte ervervs økonomiske soliditet på
grunnlag av alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme,
b) omdømmet og erfaringen til enhver person som vil
lede kredittinstitusjonens virksomhet som følge av det
planlagte erverv,
c) den aktuelle erververs økonomiske soliditet, særlig i
tilknytning til den typen virksomhet som utøves og
planlegges i kredittinstitusjonen som det planlagte
erverv gjelder,
d) om kredittinstitusjonen vil kunne overholde og
fortsette å overholde tilsynskravene basert på dette
direktiv og, der dette er relevant, andre direktiver
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som direktiv 2000/46/EF, 2002/87/EF og 2006/49/EF,
særlig om konsernet som kredittinstitusjonen kommer
til å bli en del av, har en struktur som muliggjør
effektivt tilsyn, en effektiv utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og fastsettelse
av ansvarsfordelingen mellom vedkommende
myndigheter,
e) om det i forbindelse med det planlagte erverv er
rimelige grunner til å mistenke at hvitvasking av
penger eller finansiering av terrorisme i henhold til
artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(*), eller forsøk på
dette, pågår eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
2.
Vedkommende myndigheter kan motsette seg det
planlagte erverv dersom det er rimelige grunner til dette på
grunnlag av kriteriene i nr. 1, eller dersom de opplysningene
som gis av den aktuelle erverver, er ufullstendige.
3.
Medlemsstatene skal verken innføre forhåndsvilkår
med hensyn til størrelsen på den eierandel som skal
erverves, eller tillate at deres vedkommende myndigheter
undersøker det planlagte erverv ut fra markedets
økonomiske behov.
4.
Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste over de
opplysningene som er nødvendige for å foreta vurderingen,
og som skal gis til vedkommende myndigheter på
tidspunktet for underretningen nevnt i artikkel 19 nr. 1. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til og være
tilpasset den aktuelle erververs og det planlagte ervervs art.
Medlemsstatene skal ikke kreve opplysninger som ikke er
relevante for en tilsynsmessig vurdering.
5.
Dersom vedkommende myndighet har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv eller økninger
av kvalifiserende eierandeler i samme kredittinstitusjon,
skal den uten hensyn til artikkel 19 nr. 2, 3 og 4 behandle
de aktuelle erververne på en måte som ikke innebærer
forskjellsbehandling.
Artikkel 19b
1.
De berørte vedkommende myndigheter skal arbeide
i nært samråd med hverandre når de foretar vurderingen
dersom den aktuelle erverver er
a) en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap i henhold til artikkel 1a nr. 2 i
direktiv 85/611/EØF (heretter kalt «forvaltningsselskap
for UCITS‑fond») som er godkjent i en annen
medlemsstat eller i en annen sektor enn den ervervet
gjelder,
b) morforetaket
til
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak,
verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for

Nr. 73/15

UCITS‑fond som er godkjent i en annen medlemsstat
eller i en annen sektor enn den ervervet gjelder, eller
c) en fysisk eller juridisk person som kontrollerer
en
kredittinstitusjon,
et
forsikringsforetak,
gjenforsikringsforetak, verdipapirforetak eller
forvaltningsselskap for UCITS-fond som er godkjent
i en annen medlemsstat eller i en annen sektor enn den
ervervet gjelder.
2. Vedkommende myndigheter skal uten unødig
opphold gi hverandre alle opplysninger som er vesentlige
eller relevante for vurderingen. I denne forbindelse skal
vedkommende myndigheter på anmodning videresende
alle relevante opplysninger til hverandre og på eget initiativ
oversende alle vesentlige opplysninger. En beslutning
truffet av den vedkommende myndighet som har gitt
tillatelse til kredittinstitusjonen som ervervet gjelder, skal
angi alle synspunkter og forbehold som vedkommende
myndighet som har ansvar for den aktuelle erverver, har
gitt uttrykk for.
___________
(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF
av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at
det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av
25.11.2005, s. 15). »
4. Artikkel 20 skal lyde:
«Artikkel 20
Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller juridisk
person som har besluttet direkte eller indirekte å avhende
en kvalifiserende eierandel i en kredittinstitusjon, først
skriftlig skal underrette vedkommende myndigheter om
størrelsen på en slik eierandel. En slik fysisk eller juridisk
person skal også underrette vedkommende myndigheter
dersom vedkommende har truffet en beslutning om å
redusere sin kvalifiserende eierandel slik at andelen av
stemmeretter eller kapital vil falle under 20 %, 30 %
eller 50 %, eller slik at kredittinstitusjonen vil opphøre
å være vedkommendes datterforetak. Medlemsstatene
trenger ikke å anvende terskelen på 30 % i tilfeller der de, i
samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/109/
EF, anvender en terskel på en tredel.».
5. Artikkel 21 nr. 3 skal lyde:
«3. Ved fastsettelse av om kriteriene for en kvalifiserende
eierandel i henhold til artikkel 19 og 20 og denne artikkel
er oppfylt, skal det tas hensyn til stemmerettene nevnt i
artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF samt vilkårene for
sammenlegging av disse som fastsatt i artikkel 12 nr. 4 og
5 i nevnte direktiv.
Når det skal avgjøres om kriteriene for en kvalifiserende
eierandel som omhandlet i denne artikkel, er oppfylt, skal
medlemsstatene ikke ta hensyn til stemmeretter eller aksjer
som verdipapirforetak eller kredittinstitusjoner innehar
som følge av at de stiller fulltegningsgaranti for finansielle
instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter
på grunnlag av bindende tilsagn som omhandlet i nr. 6
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i avsnitt A i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, forutsatt
at disse rettighetene på den ene side ikke utøves eller på
annen måte anvendes til å gripe inn i utstederens ledelse,
og på den annen side avhendes innen ett år etter ervervet.».

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 8

6. I artikkel 150 nr. 2 skal ny bokstav f) lyde:
«f) tilpasning av kriteriene i artikkel 19a nr. 1 for å ta
hensyn til framtidig utvikling og sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv.».
Artikkel 6
Revisjon
Innen 21. mars 2011 skal Kommisjonen i samarbeid med
medlemsstatene gjennomgå anvendelsen av dette direktiv og
oversende en rapport til Europaparlamentet og Rådet sammen
med eventuelle egnede forslag.

19.12.2013

Ikrafttredelse
1. Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
2. Den framgangsmåten for vurdering som anvendes på
planlagte erverv som det er sendt underretning om i henhold
til artikkel 1 nr. 2, artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 2, artikkel 4
nr. 2 og artikkel 5 nr. 2 til vedkommende myndigheter før
ikrafttredelsen av de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme dette direktiv, skal gjennomføres i samsvar med
medlemsstatens gjeldende nasjonale lovgivning på tidspunktet
for underretningen.
Artikkel 9

Artikkel 7

Adressater

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

1. Medlemsstatene skal innen 21. mars 2009 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Utferdiget i Strasbourg, 5. september 2007.

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.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

President

Formann
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1569/2007

Nr. 73/17

2013/EØS/73/02

av 21. desember 2007
om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes
av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF
og 2004/109/EF(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

investorer å foreta en velfundert vurdering av utstedere
hvis verdipapirer allerede er opptatt til notering på et
regulert marked, bør en slik likeverdighet defineres ut
fra investors evne til å foreta en tilsvarende vurdering
av utsteders finansielle stilling og framtidsutsikter,
uansett om finansregnskapet er utarbeidet i samsvar
med en tredjestats regnskapsstandarder eller med de
internasjonale standardene for finansiell rapportering
(heretter kalt «IFRS»).

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,

3)

For å sikre at det fastsettes likeverdighet for tredjestaters
regnskapsstandarder i alle tilfeller som er relevante for
fellesskapsmarkedene, bør Kommisjonen vurdere disse
standardenes likeverdighet, enten etter anmodning fra
vedkommende myndighet i en medlemsstat eller en
myndighet som er ansvarlig for regnskapsstandarder
eller markedstilsyn i en tredjestat, eller på eget initiativ.
Kommisjonen vil først rådføre seg med Komiteen
av europeiske verdipapirtilsyn (CESR) med hensyn
til vurdering av likeverdighet mellom de aktuelle
regnskapsstandardene. I tillegg vil Kommisjonen aktivt
overvåke den løpende utviklingen innenfor det arbeid som
utføres av vedkommende myndigheter i tredjestatene for
å fjerne eventuelle krav til utstedere fra Fellesskapet som
trer inn på tredjestaters finansmarkeder, om avstemming
av finansregnskaper som er utarbeidet i henhold til
IFRS-er vedtatt i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002
om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder(3).
Kommisjonens beslutning må være utformet på en slik
måte at utstedere fra Fellesskapet kan bruke IFRS-er som
er vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002 i
den berørte tredjestat.

4)

Det europeiske råds formann, Kommisjonens president
og De forente staters president ble i april 2007 enige om
at vilkårene for De forente staters nasjonale alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) skulle fremmes
og sikres og IFRS anerkjennes senest i 2009 i begge
jurisdiksjoner uten behov for avstemming. Kommisjonen
og De forente staters finansinspeksjon (Securities and
Exchange Commission, SEC) har videreført sin dialog
med sikte på at IFRS-er vedtatt i henhold til forordning
(EF) nr. 1606/2002 skal anerkjennes i De forente
stater, noe som skulle frita utstedere som anvender
IFRS-er fra å oppfylle kostbare avstemmingskrav. Det
bør treffes tiltak for å sikre at det innen utgangen

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(2), særlig artikkel 23 nr.
4 annet ledd, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Etter artikkel 23 nr. 4 i direktiv 2004/109/EF skal
Kommisjonen innføre en ordning som sikrer
likeverdighet mellom de opplysninger som kreves i
henhold til dette direktiv, herunder årsregnskaper, og
tilsvarende opplysningskrav i henhold til tredjestaters
lover og forskrifter. I samme artikkel er det også fastsatt
at Kommisjonen skal treffe beslutninger om likeverdighet
for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere fra
tredjestater, og dermed gjøre det mulig for Kommisjonen å
tillate at en tredjestats regnskapsstandarder kan anvendes
i en passende overgangsperiode. På grunn av den nære
sammenhengen mellom de opplysninger som kreves i
henhold til direktiv 2004/109/EF og de opplysninger som
kreves i henhold til direktiv 2003/71/EF, bør de samme
kriteriene for å fastsette likeverdighet anvendes for begge
disse direktivene.
I lys av målene for direktiv 2003/71/EF om å sikre at
investorer skal kunne foreta en velfundert vurdering
av en utsteders eiendeler og forpliktelser, finansielle
stilling, resultater og framtidsutsikter, og i lys av målene
for direktiv 2004/109/EF om å gjøre det mulig for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 22.12.2007,
s. 66, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 3.
(1) EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
(2) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.

(3) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
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av 2008 kan innføres lignende ordninger med andre
stater der EU-selskaper er børsnotert. Det japanske
ASBJ (Accounting Standards Board of Japan) og IASB
(International Accounting Standards Board) fortsetter sitt
arbeid med gjennomføringen av sitt felles arbeidsprogram
med sikte på å minske forskjellene mellom Japans
nasjonale alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og
IFRS. Accounting Standards Board of Canada (AcSB)
har offentliggjort en gjennomføringsplan for å innlemme
IFRS i Canadas nasjonale alminnelig anerkjente
regnskapsprinsipper med virkning fra 1. januar 2011.

initiativ fra Kommisjonen, etter anmodning fra vedkommende
myndighet i en medlemsstat eller etter anmodning fra en
myndighet som er ansvarlig for regnskapsstandarder eller
markedstilsyn i en tredjestat.

For å fremme målene for forordning (EF) nr. 1606/2002
og å oppmuntre anvendelsen av IFRS i alle internasjonale
finansmarkeder, og for å minske forstyrrelsen i markedene
i Fellesskapet, bør det tas hensyn til eventuelle programmer
for tilnærming til IFRS eller tilsagn fra tredjestatens
vedkommende myndighet til å vedta IFRS. Derfor er
det nødvendig med en nærmere angivelse av vilkårene
for at tilnærmingsprogrammene kan betraktes som et
tilstrekkelig grunnlag for at utstedere fra tredjestater skal
kunne anvende sine nasjonale regnskapsstandarder i en
overgangsperiode. Kommisjonen vil først rådføre seg
med CESR om tilnærmingsprogrammet eller om hvilke
framskritt som er gjort med hensyn til vedtakelse av
IFRS.

Vilkår for godkjenning av en tredjestats regnskapsstandarder
i et begrenset tidsrom

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning fastsettes de vilkår som skal gjelde for at
alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i en tredjestat skal
kunne anses som likeverdige med internasjonale standarder for
finansiell rapportering (heretter kalt «IFRS»), og det innføres
en ordning for fastsettelse av slik likeverdighet.
Artikkel 2
Likeverdighet
Alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i en tredjestat kan
anses som likeverdige med IFRS-er som er vedtatt i henhold
til forordning (EF) nr. 1606/2002 dersom finansregnskaper
som er utarbeidet i samsvar med den berørte tredjestatens
alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, gjør det mulig
for investorer å foreta en vurdering av utsteders eiendeler og
forpliktelser, finansielle stilling, resultater og framtidsutsikter
som tilsvarer finansregnskaper som er utarbeidet i samsvar
med IFRS, slik at investorene etter all sannsynlighet vil treffe
de samme beslutningene om å overta, beholde eller avhende en
utsteders verdipapirer.
Artikkel 3
Tilsvarende ordning
Beslutningen om å fastsette hvorvidt en tredjestats alminnelig
anerkjente regnskapsprinsipper er likeverdige, kan treffes etter

Når Kommisjonen treffer sin beslutning om likeverdighet,
enten etter anmodning eller på eget initiativ, skal beslutningen
offentliggjøres.
Artikkel 4

1. Utstedere fra tredjestater kan tillates å anvende
finansregnskaper som er utarbeidet i samsvar med en tredjestats
regnskapsstandarder for å oppfylle sine plikter i henhold til
direktiv 2004/109/EF, og som et unntak fra artikkel 35 nr. 5
i forordning (EF) nr. 809/2004 for å framlegge historisk
finansiell informasjon i henhold til nevnte forordning for et
tidsrom som begynner når som helst etter 31. desember 2008
og slutter senest 31. desember 2011, i følgende tilfeller:
1) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for de
aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har innen
30. juni 2008 offentlig forpliktet seg til å tilnærme disse
standardene til de internasjonale standardene for finansiell
rapportering før 31. desember 2011, og begge vilkår
nedenfor er oppfylt:
a) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for
de aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har
innen 31. desember 2008 innført et omfattende
tilnærmingsprogram som kan avsluttes innen
31. desember 2011,
b) tilnærmingsprogrammet gjennomføres omgående og
på en effektiv måte, og de ressurser som er nødvendige
for gjennomføringen, tildeles,
2) den myndighet i tredjestaten som er ansvarlig for de
aktuelle nasjonale regnskapsstandardene, har innen
30. juni 2008 offentlig forpliktet seg til å tilnærme disse
standardene til de internasjonale standardene for finansiell
rapportering før 31. desember 2011, og det treffes effektive
tiltak for å sikre tredjestatens fullstendige overgang til
internasjonale standarder for finansiell rapportering innen
nevnte dato, eller har innen 31. desember 2008 inngått en
avtale med EU om gjensidig anerkjennelse.
2. Enhver beslutning i henhold til nr. 1 om fortsatt å
tillate at finansregnskaper utarbeides i samsvar med en
tredjestats regnskapsstandarder, skal treffes i samsvar med
framgangsmåten nevnt i artikkel 24 i direktiv 2003/71/EF og
artikkel 27 nr. 2 i direktiv 2004/109/EF.
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3. Dersom Kommisjonen i samsvar med nr. 1 fortsatt tillater
at finansregnskaper utarbeides i samsvar med en tredjestats
regnskapsstandarder, skal Kommisjonen regelmessig undersøke
om vilkårene angitt i henholdsvis bokstav a) eller b) fortsatt er
oppfylt, og underrette Den europeiske verdipapirkomité og
Europaparlamentet om dette.
4. Dersom vilkårene i nr. 1 bokstav a) eller b) ikke
lenger er oppfylt, skal Kommisjonen treffe beslutning i
samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 24 i direktiv
2003/71/EF og artikkel 27 nr. 2 i direktiv 2004/109/EF for å
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endre sin beslutning i henhold til nr. 1 med hensyn til disse
regnskapsstandardene.
5. Ved anvendelse av denne artikkel skal Kommisjonen først
rådføre seg med CESR om tilnærmingsprogrammet eller om
hvilke framskritt som er gjort med hensyn til vedtakelse av
IFRS.
Artikkel 5
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, 21. desember 2007.

For Kommisjonen
Charlie McCREEVY
Medlem av Kommisjonen

__________
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2013/EØS/73/03

av 6. juni 2001
om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
[meddelt under nummer K(2001) 1501]
(2001/527/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og

representanter på høyt nivå for de nasjonale offentlige
myndigheter med sakkunnskap på verdipapirområdet,
blant annet med den oppgave å gi råd til Kommisjonen.

7)

I resolusjonen om et mer effektivt regelverk for
verdipapirmarkedet i Den europeiske union fra Det
europeiske råds møte i Stockholm ble det uttrykt
tilfredshet med Kommisjonens intensjon om formelt
å nedsette en uavhengig tilsynskomité, som foreslått i
Vismannskomiteens rapport.

8)

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn bør fungere
som et uavhengig organ som utreder, diskuterer og gir
Kommisjonen råd på verdipapirområdet.

9)

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn bør også bidra
til ensartet gjennomføring i rett tid av Fellesskapets
regelverk i medlemsstatene ved å sikre et mer effektivt
samarbeid mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, foreta
fagfellevurderinger og fremme beste praksis(2).

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Adgang til å yte tjenester og fri bevegelighet for kapital
er blant Fellesskapets hovedmål, som fastsatt i traktatens
artikkel 49 og 56.

Opprettelse av et virkelig indre marked for finansielle
tjenester er avgjørende for økt økonomisk vekst og
skaping av arbeidsplasser i Fellesskapet.

I Kommisjonens handlingsplan for finansielle tjenester(1)
er det angitt en rekke tiltak som er nødvendige for å
gjennomføre det indre marked for finansielle tjenester.

4)

Det europeiske råd oppfordret på sitt møte i Lisboa i mars
2000 til gjennomføring av denne handlingsplanen innen
2005.

5)

Rådet nedsatte 17. juli 2000 en vismannskomité for
regulering av europeiske verdipapirmarkeder.

6)

I sluttrapporten fra Vismannskomiteen ble det foreslått å
nedsette to komiteer, Den europeiske verdipapirkomité,
med høytstående representanter for medlemsstatene,
og Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn, med

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 13.7.2001, s. 43,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) KOM(1999) 232 endelig utgave.

10) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn fastsetter selv
sin arbeidsordning og har nær kontakt med Kommisjonen
og Den europeiske verdipapirkomité. Komiteen skal
velge en leder blant medlemmene.

11) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn bør på et tidlig
stadium rådføre seg på en grundig, åpen og oversiktlig
måte med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere.

12) Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn bør fastsette
sin forretningsorden og fullt ut respektere de berørte
institusjoners særlige rettigheter og den institusjonelle
balansen som er fastsatt i traktaten(3) —
(2) Fra resolusjonen fra Det europeiske råds møte i Stockholm, nr. 6 tredje
avsnitt.
(3) Fra innledningen til resolusjonen fra Det europeiske råds møte i Stockholm,
siste avsnitt.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Det nedsettes en uavhengig rådgivende komité for
verdipapirer i Fellesskapet kalt «Komiteen av europeiske
verdipapirtilsyn» (heretter kalt «Komiteen»).
Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd,
særlig om utarbeiding av utkast til gjennomføringstiltak på
verdipapirområdet, enten på anmodning fra Kommisjonen og
innen en frist som Kommisjonen kan fastsette etter hvor mye
saken haster, eller på Komiteens eget initiativ.
Artikkel 3
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Artikkel 4
Komiteen skal i sitt arbeid ha nær kontakt med Kommisjonen
og Den europeiske verdipapirkomité.
Komiteen kan nedsette arbeidsgrupper.
Artikkel 5
Før Komiteen oversender sin uttalelse til Kommisjonen skal
den, på et tidlig stadium, rådføre seg på en grundig, åpen
og oversiktlig måte med markedsdeltakere, forbrukere og
sluttbrukere.
Artikkel 6
Komiteen skal framlegge en årlig rapport for Kommisjonen.
Artikkel 7

Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå for
nasjonale offentlige myndigheter med sakkunnskap på
verdipapirområdet. Hver medlemsstat skal utpeke en
representant på høyt nivå fra vedkommende myndighet til å
delta på Komiteens møter.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden og arbeidsordning.

Kommisjonen skal være til stede på møter i Komiteen og
skal utpeke en representant på høyt nivå som skal delta i alle
diskusjoner.

Utferdiget i Brussel, 6. juni 2001.

Komiteen skal velge en leder blant medlemmene.
Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å delta
på møtene.

Artikkel 8
Komiteen skal tre i virksomhet 7. juni 2001.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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2013/EØS/73/04

KOMMISJONSBESLUTNING
av 6. juni 2001
om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité
[meddelt under nummer K(2001) 1493]
(2001/528/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Adgang til å yte tjenester og fri bevegelighet for kapital
er blant Fellesskapets hovedmål, som fastsatt i traktatens
artikkel 49 og 56.
Opprettelse av et virkelig internt marked for finansielle
tjenester i samsvar med prinsippet om en åpen
markedsøkonomi med fri konkurranse er avgjørende
for økt økonomisk vekst og skaping av arbeidsplasser i
Fellesskapet,

3)

I Kommisjonens handlingsplan for finansielle tjenester(1)
er det angitt en rekke tiltak som er nødvendige for å
gjennomføre det indre marked for finansielle tjenester,
og det understrekes at det er nødvendig å nedsette en
verdipapirkomité som kan bidra til å utarbeide et nytt
fellesskapsregelverk på verdipapirområdet.

4)

Det europeiske råd oppfordret på sitt møte i Lisboa i mars
2000 til gjennomføring av denne handlingsplanen innen
2005.

5)

Rådet nedsatte 17. juli 2000 en vismannskomité for
regulering av europeiske verdipapirmarkeder.

6)

I sluttrapporten fra Vismannskomiteen ble det foreslått
å nedsette to rådgivende komiteer, Den europeiske
verdipapirkomité, med høytstående representanter
for medlemsstatene, og Komiteen av europeiske
verdipapirtilsyn, med høytstående representanter på
høyt nivå for de nasjonale offentlige myndigheter med
sakkunnskap på verdipapirområdet, blant annet med den
oppgave å gi råd til Kommisjonen.

7)

8)

I resolusjonen om et mer effektivt regelverk for
verdipapirmarkedet i Den europeiske union fra Det
europeiske råds møte i Stockholm ble det uttrykt tilfredshet
med Kommisjonens intensjon om umiddelbart å nedsette
en verdipapirkomité med høytstående representanter for
medlemsstatene, ledet av Kommisjonen.
Sluttrapporten fra Vismannskomiteen understreket at
det vil være nødvendig med gjennomføringstiltak for

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 191 av 13.7.2001, s. 45,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) KOM(1999) 232 endelig utgave.

å tilpasse direktiver og forordninger til ny utvikling på
finansmarkedene.
9)

Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn bør fungere som
et organ som utreder, diskuterer og gir Kommisjonen råd
på verdipapirområdet.

10) Den europeiske verdipapirkomité bør fastsette sin
forretningsorden.
11) Ved denne beslutning nedsettes Den europeiske
verdipapirkomité som et rådgivende organ. Med
forbehold for særlige regelverksakter som er foreslått
av Kommisjonen og vedtatt av Europaparlamentet og
Rådet, bør Verdipapirkomiteen også fungere som en
forskriftskomité i samsvar med beslutningen av 1999
om en komitéframgangsmåte for å bistå Kommisjonen
når den treffer beslutninger om gjennomføringstiltak i
henhold til EF‑traktatens artikkel 202 —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Det nedsettes en komité for verdipapirer i Fellesskapet kalt
«Den europeiske verdipapirkomité» (heretter kalt «Komiteen»).
Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd
om politiske spørsmål og om forslag til regelverk som
Kommisjonen kan komme til å vedta på verdipapirområdet.
Artikkel 3
Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå fra
medlemsstatene og ledes av en representant for Kommisjonen.
Lederen for Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn nedsatt
ved kommisjonsbeslutning 2001/527/EF(2) skal delta på
Komiteens møter som observatør.
Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å delta
på møtene.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
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Artikkel 4
Komiteen kan nedsette arbeidsgrupper.
Artikkel 5
Komiteen fastsetter sin egen forretningsorden.
Kommisjonen skal ivareta Komiteens sekretariatsoppgaver.
Artikkel 6
Komiteen skal tre i virksomhet 7. juni 2001.

Utferdiget i Brussel, 6.juni 2001.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
_____________
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2013/EØS/73/05

av 5. november 2003
om nedsettelse av Den europeiske banktilsynskomité
(2004/5/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

6) Komiteen bør fremme samarbeid på bankområdet, herunder
utveksling av opplysninger.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1) I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den europeiske
verdipapirkomité.

2) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen
om regulering av europeiske verdipapirmarkeder, og
oppfordret til at visse sider ved denne metoden utvides til
å omfatte bank- og forsikringssektoren, under forutsetning
av at det er en klar reformvilje i Rådet slik at det sikres en
tilfredsstillende balanse mellom institusjonene.

3) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å gjennomføre slike ordninger for bank og
forsikringsvirksomhet samt tjenestepensjoner, og til så
snart som mulig å nedsette nye rådgivende komiteer for
disse områdene.

4) Det bør opprettes et uavhengig organ som utreder,
diskuterer og gir råd til Kommisjonen i spørsmål som
gjelder tilsyn med banker.

5) Dette organet, som vil bli kalt Den europeiske
banktilsynskomité, heretter kalt «Komiteen», bør også
bidra til ensartet gjennomføring i rett tid av Fellesskapets
regelverk i medlemsstatene og til en tilnærming av
tilsynspraksis i Fellesskapet.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 28, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.

7) Nedsettelsen av Komiteen berører ikke organiseringen
av banktilsynet verken på nasjonalt plan eller på
fellesskapsplan.

8) Komiteens sammensetning bør gjenspeile banktilsynenes
organisering, og det bør tas hensyn til sentralbankenes
rolle på nasjonalt plan og på fellesskapsplan med
hensyn til banksektorens stabilitet. De forskjellige
deltakerkategorienes respektive rettigheter bør klart
identifiseres. Det er særlig lederskap og stemmerettigheter
som bør forbeholdes vedkommende tilsynsmyndighet
i hver enkelt medlemsstat, og deltaking i fortrolige
diskusjoner om individuelle institusjoner som det føres
tilsyn med, bør eventuelt begrenses til vedkommende
tilsynsmyndigheter og sentralbankene som har fått særlig
driftsansvar for tilsyn med de berørte kredittinstitusjoner.

9) Komiteen bør selv fastsette sin arbeidsordning og i
sitt arbeid ha nær kontakt med Kommisjonen og med
komiteen nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/10/EF
av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske
komité for bankspørsmål(3).

10) Komiteen bør samarbeide med de andre komiteene i
finanssektoren, særlig med komiteen som ble nedsatt ved
beslutning 2004/10/EF, med Det europeiske system av
sentralbankers banktilsynskomité og med de europeiske
tilsynsmyndigheters kontaktgruppe. Komiteen kan særlig
invitere observatører fra andre komiteer i bank- og
finanssektoren.
(3) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36.
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11) Komiteen bør på et tidlig stadium rådføre seg på en
grundig, åpen og oversiktlig måte med markedsdeltakere,
forbrukere og sluttbrukere.
12) Når Komiteen gir råd om bestemmelser som får anvendelse
både på kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, bør den
rådspørre de myndigheter som har ansvar for å føre tilsyn
med verdipapirforetak, og som ikke allerede er representert
i Komiteen —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Det nedsettes en uavhengig rådgivende komité for banktilsyn
i Fellesskapet kalt «Den europeiske banktilsynskomité»
(heretter kalt «Komiteen»).
Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd, særlig
med hensyn til utarbeiding av utkast til gjennomføringstiltak
på bankområdet, enten på anmodning fra Kommisjonen og
innen en frist som Kommisjonen kan fastsette etter hvor mye
saken haster, eller på Komiteens eget initiativ.
Komiteen skal bidra til en konsekvent anvendelse av
fellesskapsdirektivene og til en tilnærming av medlemsstatenes
tilsynspraksis i Fellesskapet.
Komiteen skal styrke tilsynssamarbeidet, herunder utveksling
av opplysninger om de enkelte institusjoner som det føres
tilsyn med.
Artikkel 3
Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå fra
følgende organisasjoner:

Nr. 73/25

Når det utveksles fortrolige opplysninger om en institusjon
som det føres tilsyn med, kan deltaking i diskusjonen begrenses
til vedkommende tilsynsmyndigheter og de nasjonale
sentralbanker som har særlig driftsansvar for de berørte
individuelle kredittinstitusjonene.
Komiteen skal velge en leder blant representantene for
vedkommende tilsynsmyndigheter.
Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å delta
på møtene.
Artikkel 4
Komiteen skal i sitt arbeid ha nær kontakt med Kommisjonen og
med den komiteen som ble nedsatt ved kommisjonsbeslutning
2004/10/EF.
Komiteen kan nedsette arbeidsgrupper. Kommisjonen skal
innbys til å delta i arbeidsgruppene.
Artikkel 5
Før Komiteen oversender sin uttalelse til Kommisjonen skal
den, på et tidlig stadium, rådføre seg på en grundig, åpen
og oversiktlig måte med markedsdeltakere, forbrukere og
sluttbrukere.
Når Komiteen gir råd om bestemmelser som får anvendelse
både på kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, bør Komiteen
rådføre seg med alle de myndigheter som fører tilsyn med
verdipapirforetak, og som ikke allerede er representert i
Komiteen.
Artikkel 6

a) nasjonale offentlige myndigheter med ansvar for tilsyn
med kredittinstitusjoner, heretter kalt «vedkommende
tilsynsmyndigheter»,

Komiteen skal framlegge en årlig rapport for Kommisjonen.

b) nasjonale sentralbanker som har særlig driftsansvar for
tilsyn med individuelle kredittinstitusjoner sammen med
en vedkommende tilsynsmyndighet,

Komiteen fastsetter sin forretningsorden og arbeidsordning,
herunder stemmerett. Bare representanter for vedkommende
tilsynsmyndigheter har stemmerett.

c) sentralbanker som ikke er direkte involvert i tilsynet med
individuelle kredittinstitusjoner, herunder Den europeiske
sentralbank.

Artikkel 8

Hver medlemsstat skal utpeke representanter på høyt nivå som
skal delta på Komiteens møter. Den europeiske sentralbank
skal utpeke en representant på høyt nivå som skal delta i dens
diskusjoner.
Kommisjonen skal være til stede på møter i Komiteen og
skal utpeke en representant på høyt nivå som skal delta på
Komiteens møter.

Artikkel 7

Komiteen skal tre i virksomhet 1. januar 2004.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSBESLUTNING

2013/EØS/73/06

av 5. november 2003
om nedsettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner
(2004/6/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og

6) Komiteen bør selv fastsette sin arbeidsordning, særlig
ta hensyn til særtrekkene ved de berørte vedkommende
myndigheter og ha nær kontakt med Kommisjonen og med
komiteen nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2004/9/EF
av 5. november 2003 om nedsettelse av Den europeiske
komité for forsikring og tjenestepensjoner(3). Komiteen
skal velge en leder blant medlemmene.

ut fra følgende betraktninger:
1) I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den europeiske
verdipapirkomité.
2) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen, og
oppfordret til at visse sider ved denne metoden utvides til
å omfatte bank- og forsikringssektoren, under forutsetning
av at det er en klar reformvilje i Rådet slik at det sikres en
tilfredsstillende balanse mellom institusjonene.
3) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å gjennomføre slike ordninger for bank- og
forsikringsvirksomhet samt tjenestepensjoner, og til så
snart som mulig å nedsette nye rådgivende komiteer for
disse områdene.
4) En europeisk tilsynskomité for forsikring og
tjenestepensjoner (heretter kalt «Komiteen») bør nedsettes
som et uavhengig organ som utreder, diskuterer og gir
råd til Kommisjonen i spørsmål som gjelder forsikring,
gjenforsikring og tjenestepensjoner. Når det gjelder
tjenestepensjoner, bør Komiteen imidlertid behandle
regulerings- og tilsynsspørsmål, og ikke arbeidsrettslige
og sosialrettslige spørsmål som f.eks. organisering av
tjenestepensjonsordninger,
herunder
obligatorisk
medlemskap eller bestemmelser som følger av tariffavtaler.
5) Komiteen bør også bidra til ensartet gjennomføring i
rett tid av Fellesskapets regelverk i medlemsstatene ved
å sikre et mer effektivt samarbeid mellom nasjonale
tilsynsmyndigheter, foreta fagfellevurderinger og fremme
beste praksis.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 30, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.

7) Komiteen bør på et tidlig stadium rådføre seg på en
grundig, åpen og oversiktlig måte med markedsdeltakere,
forbruker og sluttbrukere.

8) Komiteen bør fastsette sin forretningsorden og fullt ut
respektere de berørte institusjoners særlige rettigheter og
den institusjonelle balansen som er fastsatt i traktaten —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det nedsettes en uavhengig rådgivende komité for forsikring
og tjenestepensjoner i Fellesskapet kalt «Den europeiske
tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner», heretter kalt
«Komiteen».

Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd, særlig
med hensyn til utarbeiding av utkast til gjennomføringstiltak
på områdene forsikring, gjenforsikring og tjenestepensjoner,
enten på anmodning fra Kommisjonen og innen en frist som
Kommisjonen kan fastsette etter hvor mye saken haster, eller
på Komiteens eget initiativ.

Komiteen skal bidra til en konsekvent gjennomføring av
fellesskapsdirektivene og til en tilnærming av medlemsstatenes
tilsynspraksis i Fellesskapet.

Komiteen skal også utgjøre et forum for tilsynssamarbeid,
herunder utveksling av opplysninger om institusjoner som det
føres tilsyn med.
(3) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34.
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Artikkel 3
Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå for
de nasjonale offentlige myndigheter med ansvar for tilsyn
med forsikring, gjenforsikring og tjenestepensjoner. Hver
medlemsstat skal utpeke representanter på høyt nivå fra
vedkommende myndigheter til å delta på Komiteens møter.
Kommisjonen skal være til stede på møter i Komiteen og
skal utpeke en representant på høyt nivå som skal delta i alle
diskusjoner.
Når det utveksles fortrolige opplysninger om en institusjon
som det føres tilsyn med, kan deltaking i diskusjonen om dette
punktet på dagsordenen begrenses til de tilsynsmyndigheter
som medvirker direkte i tilsynet.
Komiteen skal velge en leder blant medlemmene.
Komiteen kan invitere sakkyndige og observatører til å delta
på møtene.
Komiteen skal ikke behandle arbeidsrettslige og sosialrettslige
spørsmål som f.eks. organisering av tjenestepensjonsordninger,
herunder obligatorisk medlemskap og bestemmelser som
følger av tariffavtaler.
Artikkel 4
Komiteen skal i sitt arbeid ha nær kontakt med Kommisjonen
og med komiteen nedsatt ved beslutning 2004/9/EF.

Nr. 73/27

Komiteen kan nedsette arbeidsgrupper. Kommisjonen skal
innbys til å delta i arbeidsgruppene som observatør.
Artikkel 5
Før Komiteen oversender sin uttalelse til Kommisjonen skal
den, på et tidlig stadium, rådføre seg på en grundig, åpen
og oversiktlig måte med markedsdeltakere, forbrukere og
sluttbrukere.
Artikkel 6
Komiteen skal framlegge en årlig rapport for Kommisjonen.
Artikkel 7
Komiteen fastsetter sin forretningsorden og arbeidsordning.
Artikkel 8
Komiteen skal tre i virksomhet 24. november 2003.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSBESLUTNING
av 5. november 2003

om endring av beslutning 2001/527/EF om nedsettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
(2004/7/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og

6)

En slik endring krever tilsvarende og samtidig endring av
myndigheten til Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn,
slik den er definert i artikkel 2 i beslutning 2001/527/
EF —

ut fra følgende betraktninger:
1)

I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den
europeiske verdipapirkomité.

2)

Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med
fire nivåer som ble anbefalt i sluttrapporten fra
vismannskomiteen om regulering av europeiske
verdipapirmarkeder, og oppfordret til at visse sider
ved denne metoden utvides til å omfatte bank- og
forsikringssektoren, under forutsetning av at det er en klar
reformvilje i Rådet slik at det sikres en tilfredsstillende
balanse mellom institusjonene.

3)

Ved rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985
om samordning av lover og forskrifter om visse foretak
for kollektiv investering i verdipapirer (investeringsforetak)(3), sist endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/108/EF(4), ble Kontaktutvalget
for UCITS-fond nedsatt for å lette en harmonisert
gjennomføring av nevnte direktiv ved regelmessige
samråd om praktiske problemer som måtte oppstå i
forbindelse med gjennomføring av direktivet, og der
utveksling av synspunkter anses å være nyttig, fremme
samråd mellom medlemsstater og om nødvendig gi
Kommisjonen råd om endringer som bør gjøres i nevnte
direktiv.

4)

Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å treffe tiltak for å overføre disse oppgaver og denne
myndighet til de strukturene som allerede er opprettet på
verdipapirområdet.

5)

Kommisjonen har foreslått et direktiv om endring av
blant andre direktiv 85/611/EØF for å oppheve de
oppgavene Kontaktutvalget for UCITS-fond har i henhold
til artikkel 53 i nevnte direktiv, og overføre de oppgavene
som er fastsatt i artikkel 53a i samme direktiv, til Den
europeiske verdipapirkomité, nedsatt ved beslutning
2001/528/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 32, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(3) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
(4) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
I beslutning 2001/527/EF gjøres følgende endringer:
1. Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd, særlig
med hensyn til utarbeiding av utkast til gjennomføringstiltak
på verdipapirområdet, herunder samordning av visse
foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer
(UCITS-fond), enten på anmodning fra Kommisjonen og
innen en frist som Kommisjonen kan fastsette etter hvor
mye saken haster, eller på Komiteens eget initiativ.»
2. I artikkel 3 skal første setning i første ledd lyde:
«Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå
for nasjonale offentlige myndigheter med ansvar for
verdipapirområdet, herunder investeringsforetak.»

Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft samme dag som et eventuelt
direktiv om endring av oppgavene til Kontaktutvalget for
UCITS-fond for å overføre disse oppgavene til Den europeiske
verdipapirkomité.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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2013/EØS/73/08

KOMMISJONSBESLUTNING
av 5. november 2003
om endring av beslutning 2001/528/EF om nedsettelse av Den europeiske verdipapirkomité
(2004/8/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1) I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den europeiske
verdipapirkomité.
2) Ved beslutning 2001/528/EF ble Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt som et rådgivende organ. I
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av
28. januar 2003 om innsidehandel og markedsmanipulering
(markedsmisbruk)(3) kan verdipapirkomiteen fungere
som en forskriftskomité i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som
er gitt Kommisjonen(4).
3) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen
om regulering av europeiske verdipapirmarkeder, og
oppfordret til at visse sider ved denne metoden utvides til
å omfatte bank- og forsikringssektoren, under forutsetning
av at det er en klar reformvilje i Rådet slik at det sikres en
tilfredsstillende balanse mellom institusjonene.
4) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å treffe tiltak for å overføre til de strukturene som
allerede er opprettet på verdipapirområdet, de oppgaver
og den myndighet som er gitt Kontaktutvalget for UCITSfond (foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer), nedsatt ved rådsdirektiv 85/611/EØF av
20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter
om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer
(investeringsforetak)(5), sist endret ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2001/108/EF(6).

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 33, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(3) EFT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(5) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
(6) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 35.

5) Kommisjonen har foreslått et direktiv om endring av
blant andre direktiv 85/611/EØF for å oppheve de
oppgavene Kontaktutvalget for UCITS-fond har i henhold
til artikkel 53 i nevnte direktiv, og overføre de oppgavene
som er fastsatt i artikkel 53a i samme direktiv, til Den
europeiske verdipapirkomité.
6) En slik endring krever tilsvarende og samtidig endring av
myndigheten til Den europeiske verdipapirkomité, slik den
er definert i artikkel 2 i beslutning 2001/528/EF —
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I beslutning 2001/528/EF gjøres følgende endringer:
Artikkel 2 skal lyde:
«Artikkel 2
Komiteens oppgave skal være å gi Kommisjonen råd
om politiske spørsmål og om forslag til regelverk som
Kommisjonen kan komme til å vedta på verdipapirområdet,
herunder for foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer (UCITS-fond).»
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft samme dag som et eventuelt
direktiv om endring av oppgavene til Kontaktutvalget for
UCITS-fond for å overføre disse oppgavene til Den europeiske
verdipapirkomité.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSBESLUTNING

2013/EØS/73/09

av 5. november 2003
om nedsettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
(2004/9/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1) I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den europeiske
verdipapirkomité.
2) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen
om regulering av europeiske verdipapirmarkeder, og
oppfordret til at visse sider ved denne metoden utvides til
å omfatte bank- og forsikringssektoren, under forutsetning
av at det er en klar reformvilje i Rådet slik at det sikres en
tilfredsstillende balanse mellom institusjonene.
3) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å gjennomføre slike ordninger for bank- og
forsikringsvirksomhet samt tjenestepensjoner, og til så
snart som mulig å nedsette nye rådgivende komiteer for
disse områdene.
4) Ved rådsdirektiv 91/675/EØF av 19. desember 1991 om
nedsettelse av en forsikringskomité(3) ble det nedsatt en
komité som skal gi Kommisjonen råd om utviklingen av
regelverket på forsikringsområdet.
5) Kommisjonen har foreslått et direktiv om endring av blant
andre direktiv 91/675/EØF, første rådsdirektiv 73/239/EØF
av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter
om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte
forsikring med unntak av livsforsikring(4), som endret,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av
5. november 2002 om livsforsikring(5) og europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/87/EF av 16. desember 2002 om
utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak
og investeringsforetak i et finansielt konglomerat, og
om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF, 79/267/EØF,
92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF og 2000/12/
EF(6) for å oppheve Forsikringskomiteens rådgivende
funksjoner.
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 34, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(3) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 32.
(4) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
(5) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
(6) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.

6) En slik endring krever at det samtidig nedsettes en ny
rådgivende komité som skal gi Kommisjonen råd om
utviklingen av Fellesskapets regelverk for forsikring og
tjenestepensjoner, og som skal kalles «Den europeiske
komité for forsikring og tjenestepensjoner».

7) For å sikre dette bør denne beslutning tre i kraft samtidig
som et direktiv som opphever Forsikringskomiteens rent
rådgivende funksjoner.

8) Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
bør ha myndighet til å undersøke alle spørsmål knyttet til
anvendelsen av fellesskapsbestemmelser om forsikring og
tjenestepensjoner, og bør særlig gi råd til Kommisjonen om
nye forslag til regelverk på disse områdene som Kommisjonen
har til hensikt å framlegge for Europaparlamentet og
Rådet. På området tjenestepensjoner bør Den europeiske
komité for forsikring og tjenestepensjoner imidlertid ikke
behandle arbeidsrettslige og sosialrettslige spørsmål som
f.eks. organisering av tjenestepensjonsordninger, særlig
med hensyn til obligatorisk medlemskap og bestemmelser
som følger av tariffavtaler —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det nedsettes en rådgivende komité for forsikring og
tjenestepensjoner i Fellesskapet kalt «Den europeiske komité
for forsikring og tjenestepensjoner», heretter kalt «Komiteen».

Artikkel 2
1. Komiteen skal på anmodning fra Kommisjonen gi
Kommisjonen råd i politiske spørsmål som gjelder forsikring,
gjenforsikring og tjenestepensjoner samt om Kommisjonens
forslag på nevnte områder. Komiteen skal undersøke alle
spørsmål knyttet til anvendelsen av fellesskapsbestemmelser på
områdene forsikring, gjenforsikring og tjenestepensjoner, særlig
direktiver om forsikring, gjenforsikring og tjenestepensjoner.
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2. Komiteen skal ikke vurdere særlige problemer for
et enkelt forsikrings- eller gjenforsikringsforetak eller for
tjenestepensjonsinstitusjoner.
3. Komiteen skal ikke behandle arbeidsrettslige
og sosialrettslige spørsmål som f.eks. organisering av
tjenestepensjonsordninger, særlig med hensyn til obligatorisk
medlemskap og bestemmelser som følger av tariffavtaler.
Artikkel 3
1. Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå fra
medlemsstatene. Komiteen skal ledes av en representant for
Kommisjonen.
2. Lederen for Den europeiske tilsynskomité for forsikring
og tjenestepensjoner, nedsatt ved kommisjonsbeslutning
2004/6/EF(1), skal delta på Komiteens møter som observatør.
3. Kommisjonen kan invitere sakkyndige og observatører til
å delta på møtene.
4. Kommisjonen skal ivareta Komiteens sekretariatsoppgaver.

(1) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 30.

5.

Nr. 73/31

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Artikkel 4

Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Komiteen skal møtes
med jevne mellomrom og hver gang situasjonen krever det.
Kommisjonen kan innkalle til et hastemøte dersom situasjonen
krever det.
Artikkel 5
Denne beslutning trer i kraft samme dag som et eventuelt
direktiv om endring av de rent rådgivende funksjonene til
Forsikringskomiteen.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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2013/EØS/73/10

KOMMISJONSBESLUTNING
av 5. november 2003
om nedsettelse av Den europeiske komité for bankspørsmål
(2004/10/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og
ut fra følgende betraktninger:
1) I juni 2001 vedtok Kommisjonen beslutning 2001/527/
EF(1) og 2001/528/EF(2) om nedsettelse av henholdsvis
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn og Den europeiske
verdipapirkomité.
2) Ved sine resolusjoner av 5. februar 2002 og 21. november
2002 godkjente Europaparlamentet metoden med fire nivåer
som ble anbefalt i sluttrapporten fra vismannskomiteen
om regulering av europeiske verdipapirmarkeder, og
oppfordret til at visse sider ved denne metoden utvides til
å omfatte bank- og forsikringssektoren, under forutsetning
av at det er en klar reformvilje i Rådet slik at det sikres en
tilfredsstillende balanse mellom institusjonene.
3) Den 3. desember 2002 oppfordret Rådet Kommisjonen
til å gjennomføre slike ordninger for bank- og
forsikringsvirksomhet samt tjenestepensjoner, og til så
snart som mulig å nedsette nye rådgivende komiteer for
disse områdene.
4) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av
20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet
som kredittinstitusjon(3) ble Den rådgivende komité for
bankspørsmål nedsatt for å gi råd til Kommisjonen om
utviklingen av regelverket og for å bistå Kommisjonen
i utøvelsen av dennes gjennomføringsmyndighet på
bankområdet.
5) For å oppheve de rådgivende funksjonene til Den
rådgivende komité for bankspørsmål har Kommisjonen
framlagt et forslag til direktiv om endring av blant
andre direktiv 2000/12/EF, rådsdirektiv 93/6/EØF av 15.
mars 1993 om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad(4), europaparlaments- og rådsdirektiv
94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsgarantiordninger(5)
og europaparlaments- og rådsdirektiv av 16. desember
2002 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner,
forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt
konglomerat, og om endring av rådsdirektiv 73/239/
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2004, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 5.
(1) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 43.
(2) EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.
(3) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
(4) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1.
(5) EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5.

EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og
93/22/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF
og 2000/12/EF(6).
6) En slik endring krever at det samtidig nedsettes en
tilsvarende ny rådgivende komité som skal gi Kommisjonen
råd om utviklingen av Fellesskapets regelverk for
bankvirksomhet, og som skal kalles «Den europeiske
komité for bankspørsmål».
7) For å unngå overlapping skal beslutningen tre i kraft
samtidig som et direktiv som opphever de rent rådgivende
funksjonene til Den europeiske komité for bankspørsmål.
8) Når Den europeiske komité for bankspørsmål gir
råd om bestemmelser som får anvendelse både på
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, bør dens
sammensetning være slik at det sikres at det tas hensyn til
verdipapirforetakenes perspektiv.
9) Nedsettelsen av Den europeiske komité for bankspørsmål
bør ikke utelukke andre former for samarbeid mellom
ulike myndigheter som deltar i regulering av og tilsyn
med kredittinstitusjoner, særlig innenfor Den europeiske
banktilsynskomité, nedsatt ved kommisjonsbeslutning
2004/5/EF(7) —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det nedsettes en rådgivende komité for bankvirksomhet i
Fellesskapet kalt «Den europeiske komité for bankspørsmål»
(heretter kalt «Komiteen»).

Artikkel 2
Komiteen skal på anmodning fra Kommisjonen gi Kommisjonen
råd i politiske spørsmål som gjelder bankvirksomhet samt om
Kommisjonens forslag på nevnte område.

Artikkel 3
Komiteen skal bestå av representanter på høyt nivå fra
medlemsstatene. Komiteen skal ledes av en representant for
Kommisjonen.
(6) EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
(7) EUT L 3 av 7.1.2004, s. 28.
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Lederen for Den europeiske banktilsynskomité nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 2004/5/EF skal delta på Komiteens
møter som observatør. Den europeiske sentralbank skal være
representert av en observatør.
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Artikkel 5
Denne beslutning trer i kraft samme dag som et eventuelt
direktiv som opphever de rent rådgivende funksjonene til Den
rådgivende komité for bankspørsmål.

Kommisjonen kan invitere sakkyndige og observatører til å
delta på møtene.
Sekretariatsoppgavene skal ivaretas av Kommisjonen.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003.

Artikkel 4
Komiteen fastsetter sin forretningsorden. Komiteen skal møtes
med jevne mellomrom og hver gang situasjonen krever det.
Kommisjonen kan innkalle til et hastemøte dersom den anser
at situasjonen krever det.

For Kommisjonen
Frederik BOLKESTEIN
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

2013/EØS/73/11

av 21. desember 2007
om endring av beslutning 2003/548/EF med hensyn til fjerning av visse typer leide samband fra
minstetilbudet av leide samband
[meddelt under nummer K(2007) 6635]
(2008/60/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

på over 2 048 kbit/s, dekkes av markedet. En offentlig
høring har vist at det er stor støtte blant medlemsstatene,
industrisammenslutninger og berørte parter for å
fjerne de fem typene leide samband fra det nåværende
minstetilbudet.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
(rammedirektivet)(1), særlig artikkel 17 nr. 1,
under
henvisning
til
europaparlamentsog
rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige
tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om
leveringspliktige tjenester)(2), særlig artikkel 18 nr. 3,
etter samråd med Kommunikasjonskomiteen og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Kommisjonen traff 24. juli 2003 beslutning 2003/548/EF
om minstetilbudet av leide samband med harmoniserte
egenskaper og tilhørende standarder omhandlet i artikkel
18 i direktivet om leveringspliktige tjenester(3). Dette
minstetilbudet omfatter to typer analoge leide samband
og tre typer digitale leide samband med hastigheter på
opptil 2 048 kbit/s.
Med den utbredte overgangen til nye nettarkitekturer
har analoge typer leide samband mistet sin tekniske
betydning. Etterspørselen etter digitale leide samband,
som i stadig større grad gjelder høyhastighetsforbindelser

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 15 av 18.1.2008, s. 32,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 9.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. Direktivet endret ved forordning (EF)
nr. 717/2007 (EUT L 171 av 29.6.2007, s. 32).
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51.
(3) EUT L 186 av 25.7.2003, s. 43.

3)

I henhold til artikkel 18 nr. 3 i direktivet om
leveringspliktige tjenester kan Kommisjonen fjerne visse
typer leide samband fra minstetilbudet.

4)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Kommunikasjonskomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Listen med overskriften «Fastsettelse av minstetilbudet av
leide samband med harmoniserte egenskaper og tilhørende
standarder» utgår fra vedlegget til beslutning 2003/548/EF.
Artikkel 2
Adressater
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2007.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONSVEDTAK

2013/EØS/73/12

av 29. oktober 2007
om endring av vedtak 2007/116/EF med omsyn til innføring av ytterlegare reserverte nummer som
byrjar med «116»
[meldt under nummeret K(2007) 5139]
(2007/698/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —
med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,
med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/
EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1), særleg
artikkel 10 nr. 4, og
ut frå desse synsmåtane:
1)

2)

Ved kommisjonsvedtak 2007/116/EF om å reservere
den nasjonale nummerserien som byrjar med «116»,
til harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av
sosial verdi(2) vert den nasjonale nummerserien som
byrjar med «116», reservert til harmoniserte nummer for
harmoniserte tenester av sosial verdi. Vedlegget til det
nemnde vedtaket inneheld ei liste over særskilde nummer
innanfor denne nummerserien og dei tenestene som kvart
nummer er reservert for. Denne lista kan verte vedteken
i samsvar med den framgangsmåten som er nemnd i
artikkel 22 nr. 3 i direktiv 2002/21/EF.
Den tenestekarakteristikken som er knytt til nummeret
116000, bør ajourførast. Vidare er det slått fast at to
tenester, høvesvis naudtelefonar for barn og krisetelefonar,
er tenester av sosial verdi som kan få tildelt harmoniserte
nummer. Vedtak 2007/116/EF bør difor ajourførast og
ytterlegare reserverte nummer leggjast til.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.10.2007,
s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 10.
(1) TEF L 108 av 24.4.2002, s. 33. Direktivet endra ved europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 717/2007 (TEU L 171 av 29.6.2007, s. 32).
(2) TEU L 49 av 17.2.2007, s. 30.

3)

Vedtak 2007/116/EF bør difor endrast.

4)

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå Kommunikasjonsutvalet —

GJORT DETTE VEDTAKET:
Artikkel 1
Vedlegget til vedtak 2007/116/EF vert bytt ut med vedlegget
til dette vedtaket.
Artikkel 2
Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for
å sikre at dei rette nasjonale reguleringsstyresmaktene frå og
med 29. februar 2008 kan tildele dei numra som er lagde til i
lista i medhald av dette vedtaket.
Artikkel 3
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 29. oktober 2007.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

Liste over nummer som er reserverte for harmoniserte tenester av sosial verdi
Nummer

116000

Teneste som dette nummeret er reservert for

Namn på tenesta:
Direktelinje for forsvunne barn

Særlege vilkår som er knytte til retten til å nytte dette
nummeret

Tenesta skal alltid vere tilgjengeleg (dvs. 24 timar
i døgnet, sju dagar i veka, i heile landet).

Karakteristikk:
Tenesta a) tek i mot oppringingar om forsvunne
barn og gjev opplysningane vidare til politiet,
b) tilbyr råd og støtte til dei personane som er
ansvarlege for det forsvunne barnet, c) støttar
etterforskinga.
116111

Namn på tenesta:
Naudtelefonar for barn

116123

Namn på tenesta:
Krisetelefonar

Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg (dvs.
24 timar i døgnet, sju dagar i veka, i heile landet),
skal tenesteytaren syte for at opplysningar om når
tenesta er tilgjengeleg, vert offentleggjorde på
Karakteristikk:
Tenesta skal hjelpe barn som treng omsorg og ein lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer
vern, og setje dei i kontakt med tenester og utanom opningstida, får opplysningar om når
ressursar. Ho skal gje barn høve til å snakke tenesta vert tilgjengeleg att.
om kva dei uroar seg for og om problem som
påverkar dei direkte, og til å kontakte nokon i ein
naudssituasjon.
Dersom tenesta ikkje alltid er tilgjengeleg (dvs.
24 timar i døgnet, sju dagar i veka, i heile landet),
skal tenesteytaren syte for at opplysningar om når
tenesta er tilgjengeleg, vert offentleggjorde på
Karakteristikk:
Tenesta skal setje den personen som ringjer, i ein lett tilgjengeleg måte, og at dei som ringjer
kontakt med ein verkeleg person som lyttar utan utanom opningstida, får opplysningar om når
å dømme. Ho skal tilby kjenslemessig støtte til tenesta vert tilgjengeleg att.
personar som er einsame, er i psykisk krise eller
har sjølvmordstankar.
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KOMMISJONSVEDTAK

Nr. 73/37

2013/EØS/73/13

av 9. november 2006
om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr
[meddelt under nummer K(2006) 5304]
(2006/771/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Ettersom denne typen utstyr benytter radiospektrum
med lav utstrålt effekt og med kort rekkevidde, er
utstyrets potensial for å forårsake interferens for andre
spektrumbrukere vanligvis begrenset. Derfor kan slikt
utstyr dele frekvensbånd med andre tjenester, både de
som er underlagt krav om godkjenning og de som ikke
er det, uten å forårsake skadelig interferens, og det
kan være i bruk samtidig som annet kortdistanseutstyr.
Det bør derfor ikke kreves individuell tillatelse for
bruk av dette utstyret i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/20/EF(2) (tillatelsesdirektivet). I
tillegg er radiokommunikasjonstjenester, som definert
i Den internasjonale teleunions radioreglement,
prioritert framfor kortdistanseutstyr, og det kreves ikke
at de skal sikre at visse typer kortdistanseutstyr blir
beskyttet mot interferens. Ettersom det derfor ikke
kan gis noen garanti mot interferens til brukere av
kortdistanseutstyr, har produsentene av kortdistanseutstyr
ansvar for å beskytte slikt utstyr mot skadelig interferens
fra radiokommunikasjonstjenester samt fra annet
kortdistanseutstyr som brukes i samsvar med gjeldende
fellesskapsregler eller nasjonale regler. I henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av
9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(3) (direktivet
om radio- og teleterminalutstyr) bør produsentene
sikre at kortdistanseutstyr bruker radiospekteret på
en effektiv måte slik at skadelig interferens på annet
kortdistanseutstyr unngås.

4)

En betydelig andel av dette utstyret er allerede, eller vil
sannsynligvis bli, klassifisert som utstyr i «kategori 1» i
henhold til kommisjonsvedtak 2000/299/EF av 6. april
2000 om opprettelse av en første klassifisering av radioog teleterminalutstyr og tilhørende identifikatorer(4),
som ble vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktivet
om radio- og teleterminalutstyr. I vedtak 2000/299/EF
anerkjennes likeverdigheten mellom radiogrensesnitt som
oppfyller vilkårene for «kategori 1», slik at radioutstyr
kan bringes i omsetning og tas i bruk uten begrensninger
i hele Fellesskapet.

5)

Ettersom tilgjengeligheten av harmoniserte spektrum og
tilhørende bruksvilkår avgjør klassifisering i «kategori 1»,
vil dette vedtak ytterligere konsolidere fortsettelsen av
denne klassifiseringen når den en gang er foretatt.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig
artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

Med tanke på deres utbredte bruk i Det europeiske
fellesskap og i verden for øvrig spiller ulike typer
kortdistanseutstyr, som for eksempel alarmer, utstyr
for lokal kommunikasjon, døråpnere eller medisinske
implantater, en stadig viktigere rolle i økonomien og i
borgernes dagligliv. Utviklingen av bruksområder basert
på kortdistanseutstyr i Det europeiske fellesskap kan
også bidra til å nå visse politiske mål i Fellesskapet,
som gjennomføringen av det indre marked, fremming
av nyskaping og forskning samt utvikling av
informasjonssamfunnet.

Kortdistanseutstyr er typiske forbrukerprodukter og/
eller bærbare produkter, som enkelt kan medbringes og
brukes på tvers av landegrensene; forskjeller i vilkårene
for spektrumtilgang hindrer det frie varebytte, øker
produksjonskostnadene og skaper risiko for skadelig
interferens med andre bruksområder og tjenester på
radioområdet. For å kunne utnytte fordelene med det indre
marked for denne type utstyr, støtte konkurranseevnen til
EUs produksjonsindustri ved å øke stordriftsfordelene
og å redusere forbrukernes kostnader, bør radiospektrum
derfor gjøres tilgjengelig i Fellesskapet på grunnlag av
harmoniserte tekniske vilkår.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 31.5.2006, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 11.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
(3) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
(4) EFT L 97 av 19.4.2000, s. 13.
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Kommisjonen gav derfor 11. mars 2004 CEPT i mandat(1),
i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket,
å harmonisere frekvensbruken for kortdistanseutstyr.
Innenfor rammen av dette mandatet har CEPT i sin
rapport(2) av 15. november 2004 utarbeidet en liste over
frivillige harmoniseringstiltak som finnes i Fellesskapet
når det gjelder kortdistanseutstyr, og fastslått at en
mer bindende forpliktelse fra medlemsstatene er
påkrevd for å sikre rettslig stabilitet når det gjelder
frekvensharmoniseringen som er oppnådd innenfor
CEPT. Det må derfor opprettes en ordning som gjør slike
harmoniseringstiltak rettslig bindende i Det europeiske
fellesskap.

7)

På nasjonalt plan kan medlemsstatene tillate at utstyr
underlegges mindre strenge vilkår for bruk enn de som er
fastsatt i dette vedtak. I så fall vil imidlertid slikt utstyr
ikke kunne brukes i hele Fellesskapet uten begrensninger,
og vil derfor betraktes som utstyr i «kategori 2» i
henhold til klassifiseringen i direktivet om radio- og
teleterminalutstyr.

8)

Harmonisering i henhold til dette vedtak utelukker
ikke muligheten for at en medlemsstat, i berettigede
tilfeller, kan benytte overgangsperioder eller ordninger
med deling av radiospektrum i henhold til artikkel 4
nr. 5 i radiospektrumvedtaket. Disse bør begrenses til
et minstemål, ettersom de begrenser fordelene med
klassifisering i «kategori 1».

9)

Dette vedtak om allmenn teknisk harmonisering får
anvendelse uten å berøre tekniske harmoniseringstiltak
i Det europeiske fellesskap som får anvendelse på
bestemte bånd og utstyrstyper, som kommisjonsvedtak
2004/545/EF av 8. juli 2004 om harmonisering av
radiospekteret i 79 GHz-frekvensbåndet til bruk
for kortdistanseradarutstyr for motorvogner i
Fellesskapet(3), kommisjonsvedtak 2005/50/EF av
17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret
i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for
kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet(4),
kommisjonsvedtak 2005/513/EF om harmonisert bruk av
radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av
trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett (WAS/
RLAN)(5) eller kommisjonsvedtak 2005/928/EF av
20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet
169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet(6).

(1) Mandat til CEPT om å analysere videre harmonisering av frekvensbånd som
brukes for kortdistanseutstyr.
(2) Sluttrapport fra Komiteen for elektronisk kommunikasjon som svar
på CEPTs mandat med hensyn til radiospektrumharmonisering for
kortdistanseutstyr.
(3) EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66.
(4) EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15.
(5) EUT L 187 av 19.7.2005, s. 22.
(6) EUT L 344 av 27.12.2005, s. 47.
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10) Bruken av spektrum omfattes av fellesskapsrettens
krav til vern av menneskers helse, særlig
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF(7) og
rådsrekommandasjon 1999/519/EF(8). Når det gjelder
radioutstyr, sikres helsevernet ved at slikt utstyr oppfyller
de grunnleggende kravene i henhold til direktivet om
radio- og teleterminalutstyr.

11) Som følge av den raske teknologiutviklingen og
endrede samfunnsmessige krav vil det utvikles nye
bruksområder for kortdistanseutstyr, som vil gjøre det
nødvendig med løpende overvåking av vilkårene for
spektrumharmonisering, idet det tas hensyn til de nye
bruksområdenes økonomiske fordeler og til kravene fra
bransjen og fra brukerne. Medlemsstatene må overvåke
denne utviklingen. Regelmessige ajourføringer av dette
vedtak vil derfor være nødvendig for å ta hensyn til ny
utvikling innen markedet og teknologien. Vedlegget vil
minst én gang hvert år vurderes på nytt, på grunnlag av
opplysninger medlemsstatene samler inn og framlegger
for Kommisjonen. Det kan også foretas en ny vurdering i
tilfeller der en medlemsstat treffer egnede tiltak i henhold
til artikkel 9 i direktivet om radio- og teleterminalutstyr.
Dersom en ny vurdering viser at det er nødvendig å
tilpasse vedtaket, vil endringer vedtas i henhold til
framgangsmåtene fastsatt i radiospektrumvedtaket for
vedtakelse av gjennomføringstiltak. Ajourføringene kan
omfatte overgangsperioder for å ta hensyn til bestående
forhold.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Formålet med dette vedtak er å harmonisere frekvensbåndene
og de tilknyttede tekniske parametrer for tilgang og effektiv
bruk av radiospektrum for kortdistanseutstyr, slik at slikt utstyr
kan klassifiseres i «kategori 1» i henhold til kommisjonsvedtak
2000/299/EF.

Artikkel 2
I dette vedtak menes med:

1. «kortdistanseutstyr» radiosendere for en- eller
toveiskommunikasjon som sender over korte avstander
med lav effekt,
(7) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1, rettet i EUT L 184 av 24.5.2004, s. 1.
(8) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59.

19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. «uten interferens og uten vern» at det ikke kan forårsakes
skadelig interferens for radiokommunikasjonstjenester, og
at det ikke kan stilles krav om vern av utstyret mot skadelig
interferens fra radiokommunikasjonstjenester.
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal uten enerett, uten interferens og
uten vern, utpeke og stille til rådighet frekvensbånd for de
typer kortdistanseutstyr som er angitt, i henhold til de særlige
vilkår og innen fristen for gjennomføring som er fastsatt i
vedlegget til dette vedtak.
2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene anmode
om
overgangsperioder
og/eller
ordninger
med
deling av radiospektrum, i henhold til artikkel 4 nr. 5 i
radiospektrumvedtaket.
3. Dette vedtak berører ikke medlemsstatenes rett til å tillate
bruk av frekvensbånd på mindre strenge vilkår enn det som er
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fastsatt i vedlegget til dette vedtak.
Artikkel 4
Medlemsstatene skal overvåke bruken av de berørte
frekvensbåndene og framlegge rapport for Kommisjonen om
resultatene, slik at dette vedtak kan vurderes på nytt ved behov.
Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. november 2006.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
Harmoniserte frekvensbånd og tekniske parametrer for kortdistanseutstyr

Type kortdistanseutstyr

Uspesifisert
kortdistanseutstyr(1)

Frekvensbånd/
enkeltfrekvenser

Høyeste effekt/feltstyrke

Ytterligere
reguleringsparametrer/
krav om
interferensreduksjon

Andre begrensninger

Frist for gjennomføring

26,957-27,283 MHz

10 mW effektiv
utstrålt effekt
(ERP), som tilsvarer
42 dBμA/m ved
10 meters avstand

Gjelder ikke
videoanvendelser

1. juni 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW ERP

Gjelder ikke
videoanvendelser

1. juni 2007

433,05-434,79 MHz

10 mW ERP

Driftsperiode(2): opptil Gjelder ikke lyd- og
10 %
stemmesignaler eller
videoanvendelser

1. juni 2007

868,0-868,6 MHz

25 mW ERP

Driftsperiode(2): opptil Gjelder ikke
1%
videoanvendelser

1. juni 2007

868,7-869,2 MHz

25 mW ERP

Driftsperiode(2): opptil Gjelder ikke
0,1 %
videoanvendelser

1. juni 2007

869,4-869,65 MHz

500 mW ERP

Driftsperiode(2): opptil Gjelder ikke
10 %
videoanvendelse
Kanalavstand: 25 kHz.
Hele båndet kan
dessuten brukes som
en enkeltkanal for
høyhastighetsoverføring av data

1. juni 2007

869,7-870 MHz

5 mW ERP

Taleanvendelser tillatt
med avanserte interferensreduksjonsteknikker

1. juni 2007

2400-2483,5 MHz

10 mW ekvivalent
isotrop utstrålt effekt
(EIRP)

1. juni 2007

5725-5875 MHz

25 mW EIRP

1. juni 2007

868,6-868,7 MHz

10 mW ERP

Kanalavstand: 25 kHz
Hele båndet kan
dessuten brukes som
en enkeltkanal for
høyhastighetsoverføring av data
Driftsperiode(2): opptil
0,1 %

1. juni 2007

869,25-869,3 MHz

10 mW ERP

Kanalavstand: 25 kHz
Driftsperiode(2): under
0,1 %

1. juni 2007

869,65-869,7 MHz

25 mW ERP

Kanalavstand: 25 kHz
Driftsperiode(2): under
10 %

1. juni 2007

Gjelder ikke lyd- og
videoanvendelser

Alarmsystemer
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Type kortdistanseutstyr

Trygghetsalarmer(3)

Induktive
anvendelser(4)

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Frekvensbånd/
enkeltfrekvenser

Høyeste effekt/feltstyrke

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

(5)
(6)

Kanalavstand: 25 kHz
Driftsperiode(2): under
0,1 %

Andre begrensninger

Frist for gjennomføring

869,20-869,25 MHz

10 mW ERP

20,05-59,75 kHz

72 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

59,75-60,25 kHz

42 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

60,25-70 kHz

69 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

127-135 kHz

42 dBμA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

6765-6795 kHz

42 dBìA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

13,553-13,567 MHz

42 dBìA/m ved
10 meters avstand

1. juni 2007

402-405 MHz

25 μW ERP

863-865 MHz

10 mW ERP

Aktive medisinske
implantater(5)

Trådløse
lydanvendelser(6)

Ytterligere
reguleringsparametrer/
krav om
interferensreduksjon
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Kanalavstand: 25 kHz
Andre kanalbegrensninger: enkeltsendere
kan kombinere nabokanaler for økt båndbredde med avanserte
interferensreduksjonsteknikker

1. juni 2007

1. juni 2007

1. juni 2007

Denne kategorien omfatter alle typer bruksområder som oppfyller de tekniske kravene (typiske bruksområder er telemetri, fjernstyring, alarmer, vanlig dataoverføring
og andre lignende bruksområder).
«Driftsperiode» er den tiden utstyret sender aktivt, uttrykt i prosent av en time.
Trygghetsalarmer brukes av eldre og funksjonshemmede som bor hjemme, for å påkalle hjelp i nødstilfeller.
Denne kategorien omfatter f.eks. startsperrer for biler, utstyr for identifikasjon av dyr, personer eller varer, alarmsystemer, kabelpåvisning, avfallshåndtering, trådløs
lydoverføring, adgangskontroll, avstandsfølere, systemer for tyverisikring (herunder radiofrekvens-induktivsystemer), dataoverføring til håndholdte innretninger,
trådløse styringssystemer og automatisk innkreving av bompenger.
Denne kategorien omfatter radiodelen av aktivt implanterbart medisinsk utstyr som definert i rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr.
Bruksområder for trådløse lydsystemer, herunder trådløse høyttalere; trådløse hodetelefoner; trådløse hodetelefoner til bærbart utstyr, f.eks. CD, kassettspiller
eller radio; trådløse hodetelefoner til bruk i kjøretøyer, f.eks. sammen med radio eller mobiltelefon osv; trådløse «øresnegler» til bruk ved konserter eller andre
sceneproduksjoner.
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2013/EØS/73/14

av 23. november 2006
om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID-utstyr) som
brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens)
[meddelt under nummer K(2006) 5599]
(2006/804/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

er radiokommunikasjonstjenester, som definert i Den
internasjonale teleunions radioreglement, prioritert
framfor RFID-utstyr, og det kreves ikke at de skal
beskytte RFID-utstyr mot interferens, men RFIDutstyr skal derimot ikke forårsake interferens på slike
radiokommunikasjonstjenester. Ettersom det derfor ikke
kan gis noen garanti for beskyttelse mot interferens til
brukerne av RFID-utstyr, har produsentene av RFIDutstyr ansvar for å beskytte slike innretninger mot
skadelig interferens fra radiokommunikasjonstjenester
samt fra annet kortdistanseutstyr som brukes i samsvar
med gjeldende fellesskapsregler eller nasjonale regler. I
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF
av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(3) (direktivet
om radio- og teleterminalutstyr) bør produsentene sikre
at RFID-utstyr bruker radiospekteret på en effektiv måte
slik at skadelig interferens på annet kortdistanseutstyr
unngås.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig
artikkel 4 nr. 3, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Teknologi med radiofrekvensidentifikasjon (RFID), som
er en særskilt type kortdistanseutstyr, kan gi betydelige
økonomiske og samfunnsmessige fordeler i Europa.
Denne teknologien har flere mulige bruksområder,
slik som automatisk vareidentifikasjon, lokalisering
av gjenstander, sikkerhets- og alarmsystemer,
avfallshåndtering, avstandsfølere, tyverisikringssystemer,
lokaliseringssystemer, dataoverføring til håndholdt utstyr
og trådløse kontrollsystemer. Utviklingen av RFID-utstyr
som bruker UHF-båndet i EF, vil bidra til utviklingen av
informasjonssamfunnet og til å fremme nyskaping.

2)

Harmoniserte vilkår og rettssikkerhet med hensyn til
tilgangen til radiospekteret for UHF-basert RFID-utstyr
er nødvendig for å sikre identifikasjon av produkter
som bruker UHF-basert RFID, eller for at tjenester
knyttet til RFID skal kunne fungere overalt i Europa.
Et velfungerende indre marked vil bidra til en vellykket
og rask utbredelse av RFID-teknologien, takket være
stordriftsfordeler og bruk på tvers av landegrensene.

3)

Dette vedtak er begrenset til RFID-systemer der utstyret
som er festet til gjenstander som skal identifiseres,
ikke har en egen energikilde for radiooverføring, og
som sender bare ved ombruk av energi som overføres
til dem fra lesere. Slik blir sannsynligheten for at
det skal forårsake interferens for andre brukere av
spekteret vanligvis begrenset. Derfor kan slikt utstyr
dele frekvensbånd med andre tjenester, både de som
er underlagt krav om tillatelse og de som ikke er
det, uten å forårsake skadelig interferens, og det kan
være i bruk samtidig som annet kortdistanseutstyr. Det
bør derfor ikke kreves individuell tillatelse for bruk
av dette utstyret i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/20/EF(2) (tillatelsesdirektivet). I tillegg

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 25.11.2006,
s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 11.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.

4)

Kommisjonen gav derfor 11. mars 2004 CEPT i mandat(4),
i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket,
å harmonisere frekvensbruken for kortdistanseutstyr,
herunder RFID-utstyr. Innenfor rammen av dette
mandatet har CEPT i sin rapport(5) av 15. november 2004
utarbeidet en liste over frivillige harmoniseringstiltak i
Fellesskapet når det gjelder kortdistanseutstyr, og fastslått
at en mer bindende forpliktelse fra medlemsstatene
er påkrevd for å sikre rettslig stabilitet med hensyn
til frekvensharmoniseringen som er oppnådd innenfor
CEPT, særlig for det UHF-spekteret som brukes av
RFID-utstyr.

5)

De frekvensbånd CEPT har foreslått for harmonisering
med hensyn til bruk av RFID-utstyr omfattes av den
harmoniserte standarden EN 302 208 som ble vedtatt
i henhold til direktiv 1999/5/EF. I denne standarden
beskrives en teknikk kalt «listen-before-talk», som
innebærer å lytte til en kanal før sending, noe som
skal sikre et hensiktsmessig nivå for forebygging for å
unngå skadelig interferens for andre brukere i båndet.
Anvendelsen av denne standarden eller andre relevante
harmoniserte standarder gir grunnlag for formodning om
samsvar med de grunnleggende kravene i direktivet om
radio- og teleterminalutstyr.

(3) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
(4) Mandat til CEPT om analyse av en videre harmonisering av frekvensbånd
som brukes for kortdistanseutstyr.
(5) Sluttrapport fra Komiteen for elektronisk kommunikasjon som svar
på CEPTs EF-mandat med hensyn til radiospektrumharmonisering for
radiofrekvensidentifikasjon.
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6)

7)

8)

9)
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Harmonisering i henhold til dette vedtak utelukker
ikke muligheten for at en medlemsstat, i berettigede
tilfeller, kan benytte overgangsperioder eller ordninger
med deling av radiospektrum i henhold til artikkel 4 nr. 5
i radiospektrumvedtaket.
Bruken av spektrum omfattes av fellesskapsrettens
krav til vern av menneskers helse, særlig
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/40/EF(1) og
rådsrekommandasjon 1999/519/EF(2). Når det gjelder
radioutstyr, sikres helsevernet ved at slikt utstyr oppfyller
de grunnleggende kravene i henhold til direktivet om
radio- og teleterminalutstyr.
Som følge av den raske teknologiutviklingen vil det
komme nytt UHF-basert RFID-utstyr og lignende utstyr
som vil gjøre det nødvendig med ajourføringer av
vilkårene for spektrumharmonisering, idet det tas hensyn
til de nye bruksområdenes økonomiske fordeler og til
kravene fra bransjen og fra brukerne. Ajourføringer
av dette vedtak vil derfor være nødvendig for å ta
hensyn til ny utvikling innen markedet og teknologien.
Dersom en ny vurdering viser at det er nødvendig å
tilpasse vedtaket, vil endringer vedtas i henhold til
framgangsmåtene fastsatt i radiospektrumvedtaket for
vedtakelse av gjennomføringstiltak. Ajourføringene kan
omfatte overgangsperioder for å ta hensyn til bestående
forhold.
Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene for
tilgang til og effektiv bruk av radiospektrum for RFID-utstyr i
UHF-båndet (ultrahøy frekvens).
Artikkel 2
I dette vedtak menes med:
1. «RFID-utstyr» utstyr for blant annet sporing og
identifikasjon av varer ved bruk av et radiosystem som

(1) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1.
(2) EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59.
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dels består av passive innretninger (radiobrikker) festet
på varer, dels av sender-/mottakerenheter (lesere) som
aktiverer radiobrikkene og mottar data fra brikkene,
2. «uten interferens og uten vern» at det ikke kan forårsakes
skadelig interferens for radiokommunikasjonstjenester, og
at det ikke kan stilles krav om vern av utstyret mot skadelig
interferens fra radiokommunikasjonstjenester.
Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at
dette vedtak er trådt i kraft, utpeke og stille til rådighet
frekvensbåndene for RFID-utstyr, uten enerett, uten interferens
og uten vern, i henhold til de særlige vilkår som er fastsatt i
vedlegget til dette vedtak.
2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene anmode
om
overgangsperioder
og/eller
ordninger
med
deling av radiospektrum, i henhold til artikkel 4 nr. 5 i
radiospektrumvedtaket.
3. Dette vedtak berører ikke medlemsstatenes rett til å tillate
bruk av frekvensbånd på mindre strenge vilkår enn det som er
fastsatt i vedlegget til dette vedtak.
Artikkel 4
Medlemsstatene skal overvåke bruken av de berørte
frekvensbåndene og framlegge rapport for Kommisjonen om
resultatene, slik at dette vedtak kan vurderes på nytt ved behov.
Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. november 2006.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
Særlige vilkår

UHF-bånd

Maks. effekt/feltstyrke

Kanalavstand

Delbånd A: 865-865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Delbånd B: 865,6-867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Delbånd C: 867,6-868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Kanalenes midtfrekvenser er 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanalnummer).
Følgende kanalnumre er tilgjengelige for hvert delbånd:
Delbånd A: kanalnummer 1 til 3.
Delbånd B: kanalnummer 4 til 13.
Delbånd C: kanalnummer 14 til 15.
Merk: samme utstyr kan brukes i flere delbånd.

_______________
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2013/EØS/73/15

av 16. mai 2007
om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet
[meddelt under nummer K(2007) 2085]
(2007/344/EF)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

fjerning av unødvendige restriktive tiltak og innføring
av handel med rettigheter til å bruke frekvenser krever
tydelige, pålitelige og ajourførte opplysninger om den
faktiske bruken.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig
artikkel 4 nr. 3, og

4)

Et felles informasjonssted ville sikre enkel tilgang til
og en brukervennlig presentasjon av opplysninger om
spektrum i hele Fellesskapet. For at disse opplysningene
skal være effektive, bør de framlegges i et harmonisert
format med det samme innhold i alle medlemsstater,
og de bør kunne overføres fra nasjonale databaser med
systemer med moderne automatisk nedlasting for å unngå
å benytte ytterligere menneskelige ressurser til å mate det
felles informasjonsstedet med nasjonale data.

5)

Det er bred enighet mellom medlemsstatene og aktørene
i bransjen om å bruke det systemet som Det europeiske
radiokommunikasjonskontoret (ERO)(3) har opprettet.
EROs frekvensinformasjonssystem (EFIS) er offentlig
tilgjengelig på Internett, og gjør at man kan søke etter
og sammenligne offisielle opplysninger om spektrum
i Europa, dersom slike opplysninger er overført av
nasjonale forvaltninger. Dette systemet bør brukes av alle
medlemsstatene.

6)

Kommisjonen gav 8. desember 2005 Den europeiske
post- og telekonferanse (CEPT) i mandat å undersøke
bruken av EFIS for offentliggjøring av og tilgang til
opplysninger om spektrum innenfor Fellesskapet. CEPT
framla de endelige resultatene av dette mandatet, som
viser at EFIS kan brukes som en felles informasjonsportal
i Det europeiske fellesskap, i samsvar med målene fastsatt
i mandatet. Radiospektrumkomiteen godtok CEPTs
sluttrapport 5. oktober 2006, og bekreftet målene angitt
i mandatet. Resultatene av mandatet bør få anvendelse i
Fellesskapet.

7)

En europeisk informasjonsportal for spektrum bør
ikke erstatte nasjonale databaser for spektrum,
men være en tilleggsportal som gir merverdi ved å
fungere som et felles informasjonssted med søkeog sammenligningsmuligheter på europeisk plan, på
grunnlag av opplysninger framlagt med felles format og
detaljgrad.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

I henhold til vedtak 676/2002/EF (radiospektrumvedtaket)
skal medlemsstatene sikre at deres nasjonale
radiofrekvensfordelingstabell og opplysninger om
rettigheter, vilkår, framgangsmåter samt gebyrer og
avgifter i forbindelse med radiospektrumbruk, skal
offentliggjøres dersom det er relevant for å oppnå målet
fastsatt i artikkel 1 i nevnte vedtak. De skal ajourføre
disse opplysningene og treffe tiltak for å utarbeide
egnede databaser for å gi offentligheten tilgang til slike
opplysninger, når det er hensiktsmessig i samsvar med
de relevante harmoniseringstiltak truffet i henhold til
artikkel 4 i nevnte vedtak.
En undersøkelse som er foretatt på vegne av
Kommisjonen(2) viste at medlemsstatene, til tross for
tidligere anstrengelser, fortsatt offentliggjør opplysninger
om bruken av spektrum med varierende detaljgrad
og med forskjellige formater, tilgangsmuligheter
og ajourføringshyppighet. Slike ulikheter kan
ha en innvirkning på forretningsvirksomhet, på
investeringsplanlegging og på beslutningstaking
innenfor et indre marked for produkter og tjenester
samt på produksjon. Opplysninger om vilkårene for
bruk av spektrum kan gjøre det enklere for små og
mellomstore bedrifter (SMB) å delta, og indirekte støtte
den bærekraftige veksten i sektoren for elektronisk
kommunikasjon i sin alminnelighet.
Tilgang til hensiktsmessige opplysninger er nødvendig
i forbindelse med bedre regelverksutforming, ettersom

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 17.5.2007, s. 67,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 11.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) Undersøkelse om opplysninger om fordeling av, tilgang til og bruk av
radiospektrum i Fellesskapet, IDATE, februar 2005.

(3) ERO er en internasjonal organisasjon som ble opprettet ved Konvensjonen
om opprettelse av Det europeiske radiokommunikasjonskontor, som ble
underskrevet i Haag 23. juni 1993.
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Komiteen for samsvarsvurdering og overvåking
av telekommunikasjonsmarkedet (TCAM), nedsatt
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av
9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1) (direktivet
for radio- og teleterminalutstyr), har gjort bestrebelser
for å harmonisere presentasjonen av spesifikasjonene
for radiogrensesnitt. Disse vilkårene er relevante for
artikkel 5 i radiospektrumvedtaket, og anses som viktige
offentlige opplysninger som bør gjøres tilgjengelige av
alle medlemsstater.

Framlegging av opplysninger om bruksrettigheter kan
kreve særskilte bestrebelser fra medlemsstatenes side,
men det er også svært viktig for en åpen og effektiv
markedsbasert spektrumpolitikk. Medlemsstatene kan
trenge mer tid for å oppfylle kravene til å gjøre disse
opplysningene tilgjengelige.

10) Alle berørte parter bør garanteres enkel tilgang til
opplysningene, med forbehold om samsvar med
fellesskapsreglene for forretningshemmeligheter, særlig
med bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
(rammedirektivet)(2).

11) Dette vedtak bør gjennomføres og anvendes i samsvar
med prinsippene og kravene knyttet til vern av
personopplysninger i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av
fysiske personer ved behandling av personopplysninger
og fri utveksling av slike opplysninger(3) og i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av
12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og
personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon
(direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon)
(4).
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
Formålet med dette vedtak er å harmonisere tilgangen til
opplysninger om bruk av radiospektrum i Fellesskapet
gjennom et felles informasjonssted, og ved harmonisering av
formatet for og innholdet i slike opplysninger.

Artikkel 2
Medlemsstatene skal bruke EROs frekvensinformasjonssystem
(EFIS) utarbeidet av Det europeiske radiokommunikasjonskontor
(ERO) som et felles tilgangspunkt, for at sammenlignbare
opplysninger om bruken av spektrum i hver medlemsstat skal
være tilgjengelig for offentligheten via Internett.

Artikkel 3
1. Medlemsstatene skal formidle følgende opplysninger til
EFIS om bruken av radiospektrum på deres territorium:

a) for hvert enkelt frekvensbånd:

–

tjenestetildelinger i henhold til Den internasjonale
teleunions radioreglement (ITU),

–

bruksområder, ved bruk av termene som benyttes i
EFIS,

–

spesifikasjoner for radiogrensesnitt i samsvar med
formatet fastsatt i vedlegg I,

–

individuelle bruksrettigheter i samsvar med vedlegg II,

b) for bruk av radiospektrum i alminnelighet:
12) Det bør fra tid til annen kontrolleres hvor effektivt EFIS
fungerer for medlemsstatene og offentligheten, for å sikre
at målene angitt i mandatet nås på en effektiv måte.

–

et nasjonalt kontaktsted som kan svare på henvendelser
fra offentligheten hvordan man finner nasjonale
spektrumopplysninger som ikke omfattes av den
europeiske spektruminformasjonsportalen samt
opplysninger om framgangsmåter og vilkår som
gjelder for planlagte nasjonale prosesser for tildeling
av bruksrettigheter,

–

den nasjonale spektrumspolitikken og -strategien,
dersom en slik foreligger, i form av en rapport.

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra Radiospektrumkomiteen —
(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning
(EF) nr. 1882/2003.
(4) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. Direktivet endret ved direktiv 2006/24/EF
(EUT L 105 av 13.4.2006, s. 54).
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2. Medlemsstatene skal ajourføre opplysningene nevnt i
nr. 1 minst én gang i året fram til 1. januar 2010 og deretter to
ganger i året. Dette skal gjøres enten ved manuell innlegging
av opplysninger via Internett eller ved automatisk overføring
ved bruk av et fastsatt format for datautveksling.
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Tilgangen til opplysninger om individuelle bruksrettigheter får
anvendelse fra 1. januar 2010.
Artikkel 6
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 4
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom
de mener at EFIS ikke lenger har den tekniske kapasitet,
integritet og pålitelighet som berettiger bruken som et felles
informasjonssted.
Artikkel 5
Dette vedtak trer i kraft 1. januar 2008.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2007.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I
Format for spesifikasjoner for radiogrensesnitt
Medlemsstatene skal gjøre følgende opplysninger tilgjengelige, enten ved henvisning til den relevante standard eller
beskrivende tekst og nødvendige kommentarer, når det gjelder følgende parametrer:
1.

kanalfordeling,

2.

modulasjon/opptatt båndbredde,

3.

retning/separasjon,

4.

sendeeffekt/effekttetthet,

5.

regler for kanaltilgang og kanalbruk,

6.

godkjenningsordning,

7.

viktige tilleggskrav i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i direktiv 1999/5/EF,

8.

forutsetninger for frekvensplanlegging.

_________

VEDLEGG II
Format for opplysninger om bruksrettigheter
Opplysninger om bruksrettigheter kan begrenses til frekvensbånd som brukes til å gi tilgang til elektroniske
kommunikasjonstjenester som kan overdras i samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2002/21/EF, eller som tildeles
gjennom utvelgingsmetoder som bygger på konkurranse eller sammenligning i henhold til direktiv 2002/20/EF.
Når det gjelder relevante frekvensbånd, skal medlemsstatene framlegge følgende opplysninger i samsvar med kravene i
direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF samt med fellesskapsregler og nasjonale regler for forretningshemmeligheter:
1.

identiteten til innehaveren av bruksrettigheten til radiofrekvensen,

2.

utløpsdatoen for bruksrettigheten, eller i mangel av en slik dato, forventet varighet,

3.

bruksrettighetens geografiske gyldighet, ved minst angivelse av opplysninger om rettigheten er lokal (dvs. én
stasjon), regional eller nasjonal,

4.

om bruksrettigheten kan overdras eller ikke.

__________________________
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON
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2013/EØS/73/16

av 19. september 2005
om atskilte regnskaper og systemer for føring av kostnadsregnskap i henhold til rammereglene for
elektronisk kommunikasjon
(2005/698/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

Ved
denne
rekommandasjon
ajourføres
kommisjonsrekommandasjon
98/322/EF
av
8. april 1998 om samtrafikk på et liberalisert
telekommunikasjonsmarked (Del 2 – Atskilte
regnskaper og føring av kostnadsregnskap)(4) etter
at rammereglene for elektronisk kommunikasjon har
kommet til anvendelse (25. juli 2003). Denne revisjonen
er nødvendig fordi rammereglene av 2002 medførte noen
viktige endringer i regelverkspakken av 1998, f.eks. et
utvidet anvendelsesområde for rammereglene, en endret
tilnærming til å pålegge forhåndsforpliktelser, et endret
anvendelsesområde for de særlige bestemmelsene om
føring av kostnadsregnskap og om atskilte regnskaper, og
anvendelsen av prinsippet om teknologinøytralitet.

4)

De overordnede målene med denne rekommandasjon er å
fremme anvendelsen av konsekvente regnskapsprinsipper
og -metoder på EU-plan, idet det tas hensyn til nasjonale
reguleringsmyndigheters erfaringer på området
kostnadsregnskap og atskilte regnskaper, og å forbedre
innsynet i regnskapssystemene, metodene, dataene som
utarbeides, og revisjons- og rapporteringsprosessen, til
fordel for alle berørte parter.

5)

Operatører kan utøve sin virksomhet både i markeder der
de er utpekt som operatører med en sterk markedsstilling,
og i konkurransemarkeder der de ikke er utpekt som
slike. For å kunne utføre sine reguleringsoppgaver
kan en nasjonal reguleringsmyndighet ha behov for
opplysninger om markeder der operatørene ikke har en
sterk markedsstilling. Når en meldt operatør som har en
sterk markedsstilling på ett eller flere markeder, pålegges
en forpliktelse til å utarbeide atskilte regnskaper, kan
forpliktelsen også omfatte markeder der operatøren
ikke har en sterk markedsstilling, f.eks. for å sikre
sammenhengende data.

6)

Eventuelle obligatoriske metoder i forbindelse med
kostnadsregnskap eller atskilte regnskaper, særlig dersom
de danner grunnlag for beslutninger om priskontroll, bør
være av en slik art at de fremmer effektive investeringer
og avdekker potensiell konkurransebegrensende atferd,
særlig prisklemmer, og bør være i samsvar med den
nasjonale reguleringsmyndighetens alminnelige mål som
fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/
EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1), særlig
artikkel 19 nr. 1,
etter samråd med Kommunikasjonskomiteen og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I visse bestemmelser i rammereglene for elektroniske
kommunikasjonsnett og -tjenester kreves det at det
innføres nødvendige og egnede ordninger for føring
av kostnadsregnskap, nærmere bestemt artikkel 9, 11
og 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/
EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk
mellom elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende
ressurser (tilgangsdirektivet)(2) og artikkel 6 nr. 1 i
samme direktiv, sammenholdt med dets vedlegg I,
artikkel 17 og artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg VII nr. 2 til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars
2002 om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og
-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(3)
samt artikkel 13 i direktiv 2002/21/EF.
Operatører som på bakgrunn av en markedsanalyse
utført i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF
er utpekt som operatører med en sterk markedsstilling på
et relevant marked (heretter kalt «meldte operatører»),
kan bl.a. pålegges forpliktelser knyttet til utarbeiding av
atskilte regnskaper og/eller innføring av et system for
føring av kostnadsregnskap. Formålet med å pålegge
slike forpliktelser er å sikre bedre innsyn i transaksjoner
mellom operatører og/eller å fastslå de faktiske kostnadene
for tjenester som ytes. Videre kan atskilte regnskaper og
innføringen av systemer for føring av kostnadsregnskap
brukes av nasjonale reguleringsmyndigheter som et
supplement til anvendelsen av andre lovgivningsmessige
tiltak (f.eks. innsyn, likebehandling, kostnadsorientering)
overfor meldte operatører.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 266 av 11.10.2005,
s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2008 av 4. juli 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon,
audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 11.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7.
(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51.

(4) EFT L 141 av 13.5.1998, s. 6.

Nr. 73/50

7)

8)

9)
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Innføringen av en ny eller revidert metode for
kostnadsberegning kan være uttrykk for at de nåværende
nivåene for regulerte avgifter og/eller prismekanismene
er uhensiktsmessige eller ikke tilpasset situasjonen.
Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet anser at det
kreves korrigerende tiltak, bør den ta behørig hensyn
til de kommersielle og økonomiske forholdene for å
redusere risiko og usikkerhet i de relevante markedene.
Disse tiltakene kan f.eks. omfatte spredning av eventuelle
prisjusteringer over et rimelig tidsrom.
Når nasjonale reguleringsmyndigheter innfører et
regnskapssystem der det brukes en framtidsrettet metode
(f.eks. langsiktig differansekostnad) som ikke bygger på
historiske kostnader, men på gjenanskaffelseskostnader,
f.eks. der eiendelene verdireguleres på grunnlag
av kostnadene ved å bruke en likeverdig moderne
infrastruktur bygd med den mest effektive tilgjengelige
teknologien, kan de være nødt til å justere parametrene
for kostnadsberegningsmetoden for å nå disse målene.
Der det er nødvendig, bør både «ovenfra og ned»- og
«nedenfra og opp»-metoder brukes. Regnskapssystemene
bør bygge på prinsippet om kostnadskausalitet, slik
f.eks. aktivitetsbasert kostnadsfordeling («activity based
costing», ABC) gjør.
Når gjenanskaffelsesmetoden («current cost accounting»,
CCA) anvendes på netteiendeler, f.eks. aksesslinjen, som
anses å være vanskelig å erstatte på mellomlang sikt, må
de nasjonale reguleringsmyndighetene tilpasse parametrer
(f.eks. kapitalkostnader, avskrivningsprofiler, påslag,
tidsvarierende elementer) tilsvarende for å oppnå en
konsekvent anvendelse av kostnadsberegningsmetodene.

10) Når innføring av et system for føring av kostnadsregnskap
pålegges i samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv
2002/19/EF, bør reglene for fordeling av kostnader være
tilstrekkelig detaljerte til at forholdet mellom kostnader
og avgifter for nettkomponenter og nettjenester framgår
tydelig. Det må også redegjøres for grunnlaget for
fordelingen av direkte og indirekte henførbare kostnader
mellom ulike kontoer.
11) Denne rekommandasjon gir veiledning om innføring av
kostnadsregnskap og atskilte regnskaper i henhold til de
nye rammereglene av 2002. Rekommandasjon 98/322/EF
gir veiledning om innføringen av kostnadsregnskap og
atskilte regnskaper i henhold til rammereglene av 1998.
Rekommandasjonen av 1998 gjelder fortsatt i situasjoner
der medlemsstater ikke har avsluttet gjennomgåelsen av
eksisterende forpliktelser knyttet til kostnadsregnskap og
atskilte regnskaper i samsvar med artikkel 16 i direktiv
2002/21/EF.
12) Dersom medlemsstatene innfører en kompensasjonsordning som innebærer finansielle overføringer, skal
disse overføringene i henhold til del B i vedlegg IV
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til direktivet om leveringspliktige tjenester, foregå på
en objektiv måte som sikrer innsyn, ikke innebærer
forskjellsbehandling og er rimelig. For at disse kravene
skal oppfylles bør all kompensasjon som mottas for
yting av leveringspliktige tjenester, behørig rapporteres i
systemene for atskilte regnskaper.

13) Når det gjelder finansiering av leveringspliktige tjenester,
berører rekommandasjonen ikke 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).

14) Anvendelsen av prinsippene i denne rekommandasjon
berører ikke medlemsstatenes og foretakenes plikt til fullt
ut å overholde Fellesskapets konkurranseregler.

15) I kommisjonsrekommandasjon 2002/590/EF av 16.
mai 2002 – Revisorers uavhengighet i Den europeiske
union: Grunnleggende prinsipper(2) er det fastsatt en
solid ramme for en eventuell gransking av revisorers
uavhengighet.

16) Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter(3)
har avgitt en uttalelse om revisjonen av
kommisjonsrekommandasjonen om atskilte regnskaper
og kostnadsregnskap av 1998, som omfatter et detaljert
vedlegg om ulike sider ved føring av kostnadsregnskap
og atskilte regnskaper —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

1. Denne rekommandasjon omhandler innføringen av systemer
for atskilte regnskaper og føring av kostnadsregnskap for
operatører som av sin nasjonale reguleringsmyndighet er
utpekt som operatører med en sterk markedsstilling på
relevante markeder, på bakgrunn av en markedsanalyse
utført i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2002/21/EF.
Operatører med slike forpliktelser kalles heretter «meldte
operatører».

Formålet med å pålegge meldte operatører en forpliktelse
til å innføre et system for føring av kostnadsregnskap er å
sikre at de anvender rettferdige, objektive og åpne kriterier
når de henfører sine kostnader til tjenester i situasjoner der
de er underlagt forpliktelser med hensyn til priskontroller
eller kostnadsorienterte priser.
(1) EFT L 195 av 29.7.1980, s. 35. Direktivet sist endret ved direktiv
2000/52/EF (EFT L 193 av 29.7.2000, s. 75).
(2) EFT L 191 av 19.7.2002, s. 22.
(3) Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter ble nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 2002/627/EF (EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38),
endret ved beslutning 2004/641/EF (EUT L 293 av 16.9.2004, s. 30).

19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Formålet med å pålegge meldte operatører en forpliktelse
til å utarbeide atskilte regnskaper er å sørge for mer
detaljerte opplysninger enn de som kan utledes fra den
meldte operatørens lovfestede finansregnskap, å gjenspeile
resultatene i de ulike delene av den meldte operatørens
virksomhet like nøyaktig som om de var blitt drevet som
egne foretak, og, når det gjelder vertikalt integrerte foretak,
å hindre forskjellsbehandling til fordel for deres egen
virksomhet og hindre urimelig kryssubsidiering.
2. Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter krever
av de meldte operatørene at de deler opp driftskostnader,
anvendt kapital og inntekter i den utstrekning som kreves
for å følge prinsippene om forholdsmessighet og innsyn
og for å oppfylle reguleringsmål i henhold til nasjonal
lovgivning eller fellesskapsretten.
Det anbefales at fordelingen av kostnader, anvendt
kapital og inntekter skjer i samsvar med prinsippet
om kostnadskausalitet (f.eks. ved aktivitetsbasert
kostnadsfordeling).
De meldte operatørenes systemer for kostnadsregnskap
og atskilte regnskaper skal gjøre det mulig å rapportere
den finansielle informasjonen fastsatt i rammereglene,
for å vise full oppfyllelse av lovfestede forpliktelser.
Det anbefales at systemenes evne til å oppnå dette
måles ut fra de kvalitative kriteriene relevans, pålitelighet,
sammenlignbarhet og vesentlighet.
Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter
forsikrer seg om at systemene for kostnadsregnskap og
atskilte regnskaper er adekvate og effektive; systemene
kan gjøres til gjenstand for offentlig høring.
3. Ved vurderingen av egenskaper og spesifikasjoner for et
system for føring av kostnadsregnskap anbefales det at en
nasjonal reguleringsmyndighet kontrollerer om den meldte
operatørens system for føring av kostnadsregnskap gjør det
mulig å analysere og presentere kostnadsdata på en måte
som støtter reguleringsmålene. Den meldte operatørens
system for føring av kostnadsregnskap bør særlig gjøre det
mulig å skjelne mellom direkte kostnader(1) og indirekte
kostnader(2).
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Et viktig element i gjenanskaffelsesmetoden er at verdien
av netteiendeler fastsettes ut fra forventet verdi eller
gjenanskaffelseskostnad for en effektiv operatør, dvs.
de kostnadene som tilsvarende operatører ville måtte
betale dersom markedet var sterkt konkurransepreget.
Dette forutsetter at avskrivningsbeløpet som inngår i
driftskostnadene, beregnes på grunnlag av vurderinger
av gjenanskaffelseskostnaden for likeverdige moderne
eiendeler. Rapporteringen av anvendt kapital må derfor
også skje på grunnlag av gjenanskaffelseskostnad.
Andre kostnadsjusteringer kan være nødvendige for å
gjenspeile en eiendels gjeldende anskaffelseskostnad
og
driftskostnadsgrunnlag.
Fastsettelsen
av
verdien av netteiendeler ut fra forventet verdi eller
gjenanskaffelseskostnad kan eventuelt suppleres med bruk
av en kostnadsregnskapsmetode, f.eks. en metode basert på
langsiktig differansekostnad.
Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter tar
behørig hensyn til pris- og konkurransespørsmål som kan
oppstå ved anvendelsen av gjenanskaffelsesmetoden, f.eks.
ved tilgang til aksesslinjen.
Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter
tar høyde for ytterligere tilpasninger av finansiell
informasjon som kan bli nødvendige for å ta hensyn til
effektivitetsfaktorer, særlig når kostnadsdata anvendes
som grunnlag for prisbeslutninger, ettersom anvendelsen
av systemer for føring av kostnadsregnskap (også ved
anvendelse av gjenanskaffelsesmetoden) kanskje ikke
fullt ut gjenspeiler påløpte eller relevante kostnader(3).
Effektivitetsfaktorer kan bestå av vurderinger av ulike
nettopologier og nettarkitekturer, av avskrivningsteknikker
eller av teknologi som brukes eller planlegges å brukes i
nettet.
4. Det anbefales at meldte operatører som er forpliktet
til å framlegge atskilte regnskaper, framlegger et
resultatregnskap og et oppgjør for anvendt kapital for hver
enhet som omfattes av den lovfestede rapporteringen (på
grunnlag av de relevante markedene og tjenestene). Interne
overføringspriser eller kjøp mellom markeder og tjenester
skal framgå tilstrekkelig tydelig til å dokumentere at
krav om likebehandling er oppfylt. Rapporteringskravene
i forbindelse med atskilte regnskaper kan gjøre det
nødvendig å utarbeide og framlegge opplysninger om
markeder der en operatør ikke har en sterk markedsstilling.

Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter, når
de har truffet beslutning om et system for føring av
kostnadsregnskap basert på gjenanskaffelseskostnader,
fastsetter klare frister og et basisår for sine meldte
operatørers innføring av nye systemer for føring av
kostnadsregnskap basert på gjenanskaffelseskostnader.

Av hensyn til konsekvens og dataintegritet anbefales det
at de finansielle rapportene i disse lovfestede regnskapene
konsolideres i et resultatregnskap og et oppgjør for anvendt
kapital for foretaket som helhet. En avstemming av de
atskilte regnskapene med operatørens eget lovfestede
regnskap er også påkrevd. Disse oppgjørene bør revideres
av en uavhengig revisor eller granskes av en nasjonal
reguleringsmyndighet (forutsatt at tilstrekkelig kvalifisert
personale er tilgjengelig).

(1) Direkte kostnader er de kostnadene som fullt ut og utvetydig kan henføres
til bestemte virksomheter.
(2) Indirekte kostnader er de kostnadene som må fordeles etter en rettferdig og
objektiv fordelingsmetode.

(3) Noen av eiendelene kan ligge over kravene, eller nettarkitekturen er
kanskje ikke optimal. Innføringen av en økonomisk/teknisk «nedenfra og
opp»-modell bidrar til å avdekke påløpte kostnader som er ineffektive eller
unødvendige og bør fjernes.
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5. Det anbefales at nasjonale reguleringsmyndigheter stiller
relevante og tilstrekkelig detaljerte regnskapsopplysninger
fra meldte operatører til rådighet for berørte parter.
Opplysningene bør være så detaljerte at det kan bekreftes
at det ikke har forekommet utilbørlig forskjellsbehandling
mellom tjenester som ytes henholdsvis internt og eksternt,
og de bør gjøre det mulig å fastslå gjennomsnittskostnaden
for tjenester og hvilken metode som ligger til grunn for
kostnadsberegningen. Ved formidling av opplysninger
for disse formålene må nasjonale reguleringsmyndigheter
sikre behørig vern av forretningshemmeligheter.
I denne forbindelse vil den meldte operatørens
offentliggjøring
av
tilstrekkelig
detaljerte
kostnadsoversikter som viser f.eks. gjennomsnittskostnaden
for nettkomponenter, øke innsynet og konkurrentenes tillit
til at det ikke forekommer noen konkurransebegrensende
kryssubsidiering. Dette anses å være særlig viktig i
forbindelse med engrostjenester. Retningslinjer for
rapporteringskrav og offentliggjøring av opplysninger
finnes i vedlegget.
6. Visse foretak kan bli utpekt til å tilby leveringspliktige
tjenester i samsvar med artikkel 8 i direktivet om
leveringspliktige tjenester, og kan underlegges lovfestet
kontroll av sluttbrukertakster i samsvar med bestemmelsene
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i artikkel 17 i samme direktiv. For medlemsstater som har
ordninger for finansiering av leveringspliktige tjenester,
anbefales det at alle bidrag som utpekte foretak mottar som
en del av en kompensasjonsordning, oppgis i systemene for
atskilte regnskaper.
7. Disse regnskapsmessige retningslinjene omhandler
lovfestede krav til framlegging av regnskap og har ikke
til formål å erstatte andre former for lovfestet oppgjør som
måtte være fastsatt av medlemsstatene.
8. Denne rekommandasjon skal gjennomgås senest tre år etter
anvendelsesdatoen.
9. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. september 2005.

For Kommisjonen
Viviane REDING
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERINGSKRAV OG OFFENTLIGGJØRING AV OPPLYSNINGER
I dette vedlegg beskrives rammen for den regelmessige rapporteringen samt offentliggjøringen av opplysninger og
samsvarserklæringen.
I henhold til prinsippene anbefalt i nr. 2 i rekommandasjonen må systemene for føring av kostnadsregnskap og atskilte
regnskaper gi finansiell informasjon som er så detaljert at det kan bekreftes at prinsippene om likebehandling og innsyn
er fulgt, og som gjør at inntekter, kostnader, anvendt kapital og volumer for de ulike virksomhetene som operatøren
utøver, kan identifiseres og henføres på egnet måte. Disse regnskapsopplysningene bør uten opphold gjøres tilgjengelig
for den nasjonale reguleringsmyndigheten.
God presentasjon av lovfestede regnskaper sikrer at de viktigste budskapene i finansregnskapet formidles klart
og effektivt og på en så enkel og direkte måte som mulig. Presentasjonen av opplysningene i finansregnskaper
forutsetter en viss grad av abstraksjon og aggregering. Dersom denne prosessen gjennomføres metodisk, oppnås bedre
innsikt, ettersom en slik presentasjon vil oppfylle de ulike reguleringsmålene, bl.a. ved at den viser at avgiftene er
kostnadsorientert og at det ikke forekommer utilbørlig forskjellsbehandling.
Regnskapsrapporter omfatter noter og tilleggsoversikter som utdyper og forklarer finansregnskapet. Finansregnskapet
og notene utgjør en sammenhengende helhet.
Lovfestede regnskapsopplysninger er beregnet på nasjonale reguleringsmyndigheter og andre parter som kan bli berørt
av reguleringsbeslutninger som bygger på disse opplysningene, f.eks. konkurrenter, investorer og forbrukere. I denne
forbindelse kan offentliggjøring av opplysninger bidra til et åpent marked med konkurranse og dessuten øke tilliten til
det lovfestede regnskapssystemet.
Fullstendig offentliggjøring av opplysninger kan imidlertid være begrenset av nasjonale regler og fellesskapsregler for
vern av forretningshemmeligheter. Det anbefales derfor at de nasjonale reguleringsmyndighetene, etter å ha innhentet
uttalelse fra operatørene, fastsetter hvilke opplysninger som kan anses som fortrolige, og som derfor ikke bør utleveres.
1.

Utarbeiding og offentliggjøring av opplysninger
Følgende finansielle informasjon bør utarbeides og offentliggjøres (med forbehold for fortrolighet og forpliktelser
i henhold til nasjonal lovgivning) for det relevante markedet eller den relevante tjenesten:
–

resultatregnskap,

–

oppgjør for anvendt kapital (detaljert beregningsmetode og verdien av anvendte parametrer),

–

konsolidering og avstemming med lovfestede regnskaper eller andre kilder til kostnadsopplysninger,

–

en beskrivelse av kostnadsberegningsmetodene, herunder henvisning til kostnadsgrunnlag og -standarder,
fordelings- og verdifastsettingsmetoder samt metode for beregning og behandling av indirekte kostnader,

–

opplysninger om likebehandling (detaljerte opplysninger om interne overføringspriser),

–

revisjonsberetning (dersom den nasjonale reguleringsmyndigheten krever det),

–

en beskrivelse av regnskapspraksis og lovfestede regnskapsprinsipper,

–

en erklæring om samsvar med fellesskapsregler og nasjonale regler,

–

andre supplerende oversikter etter behov.

Rapporteringsformatet, som kan være det vanlige lovfestede regnskapsformatet, bør fastsettes på forhånd av den
nasjonale reguleringsmyndigheten etter samråd med operatørene. Erklæringen om samsvar med Fellesskapets
regelverk og nasjonal lovgivning, revisjonsberetningen og beskrivelsen av anvendte regnskapsprinsipper,
-praksis, -metoder og framgangsmåter, særlig metodene for kostnadsfordeling, kan ikke anses som fortrolige
opplysninger. Med forbehold for nasjonal lovgivning og fellesskapsregelverk om forretningshemmeligheter bør
revisjonsresultatene offentliggjøres.
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2. 		 Samsvarserklæring
Den årlige samsvarserklæringen bør minst inneholde følgende:
–

revisors konklusjoner,

–

alle påviste uregelmessigheter,

–

revisors anbefalinger (med en beskrivelse av forventede virkninger),

–

en fullstendig beskrivelse av den kontrollmetoden som er anvendt, og

–

noen aggregerte finansielle opplysninger og regnskapsopplysninger (f.eks. tilpasninger til
gjenanskaffelsesmetoden, de viktigste forutsetningene i fordelingsmetodene, nivået for fordelte kostnader og
modellens nøyaktighet).

Samsvarserklæringen og revisjonsresultatene bør offentliggjøres i en form som er lett tilgjengelig for de berørte
parter, f.eks. på papir eller i elektronisk form, eller på operatørens eller den nasjonale reguleringsmyndighetens
nettsted.
3. 		 Rapporteringsperiode
Regnskapene fastsatt i rammereglene bør offentliggjøres årlig og så snart som mulig etter regnskapsårets
avslutning. Samsvarserklæringen bør offentliggjøres senest to måneder etter at den lovfestede revisjonen er
avsluttet, eller senest på det tidspunktet som er gjeldende praksis i samsvar med de lovfestede forpliktelsene.

____________________________
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1370/2007
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2013/EØS/73/17

av 23. oktober 2007
om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning
(EØF) nr. 1191/69 og 1107/70(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

3)

Traktatens artikkel 73 utgjør en særbestemmelse i forhold
til artikkel 86 nr. 2. Den inneholder regler for godtgjøring
for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste innenfor
landtransport.

4)

De viktigste målene i Kommisjonens hvitbok av
12. september 2001 «Europeisk transportpolitikk fram
mot 2010: Veivalg for framtiden» er å garantere sikker
og effektiv persontransport av høy kvalitet gjennom
kontrollert konkurranse, noe som samtidig sikrer innsyn
og effektivitet i offentlig persontransport, idet det tas
hensyn til sosiale faktorer, miljøfaktorer og faktorer som
gjelder regionutvikling, eller å tilby særskilte takster for
visse kategorier av reisende, for eksempel pensjonister,
og å fjerne forskjellene mellom transportforetak fra
ulike medlemsstater, som kan skape betydelig
konkurransevridning.

5)

Mange landbaserte persontransporttjenester av
allmenn økonomisk betydning kan i dag ikke drives på
forretningsmessig grunnlag. Vedkommende myndigheter
i medlemsstatene må kunne gripe inn for å sikre at
slike tjenester tilbys. For å sikre yting av offentlig
persontransport kan vedkommende myndigheter gi
ytere av offentlig tjeneste enerett, gi dem finansiell
godtgjøring samt fastsette alminnelige regler for drift av
offentlig transport som gjelder for alle ytere. Dersom en
medlemsstat i samsvar med denne forordning velger å
utelukke visse alminnelige regler fra sitt virkeområde,
bør den alminnelige ordningen for statsstøtte anvendes.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 71 og 89,

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)

Ved traktatens artikkel 16 bekreftes den plass tjenester av
allmenn økonomisk betydning har blant Unionens felles
verdier.

2)

I henhold til traktatens artikkel 86 nr. 2 er foretak som
er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn
økonomisk betydning, underlagt traktatens regler, særlig
konkurransereglene, i den utstrekning anvendelsen av
disse reglene ikke rettslig eller faktisk hindrer dem i å
utføre de særlige oppgavene de er blitt tillagt.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 13.
(1) EUT C 195 av 18.8.2006, s. 20.
(2) EUT C 192 av 16.8.2006, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 14. november 2001 (EFT C 140 E av
13.6.2002, s. 262), Rådets felles holdning av 11. desember 2006 (EUT C
70 E av 27.3.2007, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 10. mai 2007.
Rådsbeslutning av 18. september 2007.
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Mange medlemsstater har i hvert fall innenfor deler av
sitt marked for offentlig transport innført lovgivning
om enerett og kontrakter om offentlig tjenesteyting på
grunnlag av åpne og rettferdige anbudsprosedyrer. Dette
har ført til en betydelig utvikling i handelen mellom
medlemsstatene, og flere ytere av offentlig tjeneste yter
nå offentlig persontransport i flere enn én medlemsstat.
Utviklingen i nasjonal lovgivning har imidlertid ført
til forskjeller i de framgangsmåtene som anvendes og
har skapt rettslig usikkerhet om rettighetene til yterne
av offentlig tjeneste og vedkommende myndigheters
forpliktelser. Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 av
26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i forbindelse
med forpliktelser som har sammenheng med begrepet
offentlig tjenesteytelse innen transport med jernbane,
på vei og innlands vannvei(1) omhandler ikke hvordan
kontrakter om offentlig tjenesteyting skal tildeles i
Fellesskapet, eller under hvilke omstendigheter de bør
omfattes av en anbudsprosedyre. Fellesskapets rettslige
ramme bør derfor ajourføres.

Undersøkelser og erfaringer i de medlemsstater der det i
flere år har vært konkurranse innenfor offentlig transport,
viser at innføring av kontrollert konkurranse mellom
yterne, med egnede beskyttelsesklausuler, fører til mer
attraktive og nyskapende tjenester til en lavere pris uten
å hindre yterne av offentlig tjeneste i å utføre de særlige
oppgavene de er tillagt. Det europeiske råd gav sin støtte
til denne tilnærmingen innenfor rammen av Lisboaprosessen 28. mars 2000 og oppfordret Kommisjonen,
Rådet og medlemsstatene i henhold til sine respektive
fullmakter til å «framskynde liberalisering på områder
som transport».

8)

De markeder for persontransport som er deregulert,
og der det ikke finnes enerett, bør kunne bevare sine
egenskaper og virkemåte så lenge disse er i samsvar med
traktatens krav.

9)

For å kunne tilrettelegge offentlig persontransport på
den måten som best oppfyller offentlighetens behov, må
alle vedkommende myndigheter, på de vilkår som angis
i denne forordning, fritt kunne velge ytere av offentlig
tjeneste, idet det tas hensyn til små og mellomstore
bedrifters interesser. For å sikre overholdelse av
prinsippet om åpenhet, prinsippet om likebehandling
av konkurrerende ytere og forholdsmessighetsprinsippet
når det gis godtgjøring eller enerett, er det viktig at
arten av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og den
avtalte godtgjøringen fastsettes i kontrakten om offentlig
tjenesteyting mellom vedkommende myndighet og den

(1) EFT L 156 av 28.6.1969, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EØF) nr. 1893/91 (EFT L 169 av 29.6.1991, s. 1).
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valgte yteren av offentlig tjeneste. Kontraktens form
eller betegnelse kan variere avhengig av den enkelte
medlemsstats rettsorden.

10) I motsetning til virkeområdet for forordning (EØF)
nr. 1191/69, som omfatter offentlig persontransport på
innlands vannvei, anses det ikke som hensiktsmessig
at denne forordning omfatter tildeling av kontrakter
om offentlig tjenesteyting i denne særskilte sektoren.
For offentlig persontransport på innlands vannvei, og i
nasjonalt farvann dersom det ikke omfattes av særskilt
fellesskapsrett, gjelder derfor traktatens alminnelige
prinsipper, med mindre medlemsstatene velger å
anvende denne forordning på disse særskilte sektorene.
Bestemmelsene i denne forordning hindrer ikke
integrering av tjenester på innlands vannvei og i nasjonalt
farvann i et bredere nett av offentlig persontransport i
byer, forsteder eller regioner.

11) I motsetning til virkeområdet for forordning (EØF)
nr. 1191/69, som omfatter godstransporttjenester, anses
det ikke som hensiktsmessig at denne forordning omfatter
tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteyting i denne
særskilte sektoren. Tre år etter ikrafttredelsen av denne
forordning bør derfor traktatens alminnelige prinsipper
gjelde for tilretteleggingen av godstransporttjenester.

12) Fra en fellesskapsrettslig synsvinkel er det uten betydning
om offentlig persontransport ytes av offentlige eller
private foretak. Denne forordning bygger på prinsippet
om nøytralitet med hensyn til eiendomsretten nevnt i
traktatens artikkel 295, prinsippet om medlemsstatenes
frihet til å definere tjenester av allmenn økonomisk
betydning nevnt i traktatens artikkel 16 og
nærhetsprinsippet og forholdsmessighetsprinsippet nevnt
i traktatens artikkel 5.

13) Visse tjenester, som ofte er knyttet til en bestemt
infrastruktur, ytes hovedsakelig på grunn av sin historiske
interesse eller verdi for turister. Ettersom hensikten med
denne virksomheten åpenbart er en annen enn å sørge for
offentlig persontransport, bør den ikke være omfattet av
de regler og framgangsmåter som gjelder for kravene til
offentlig tjenesteyting.

14) Når vedkommende myndigheter har ansvaret for
tilretteleggingen av det offentlige transportnettet, bortsett
fra den faktiske driften av transporttjenesten, kan dette
omfatte en rekke andre former for virksomhet og
oppgaver som vedkommende myndigheter må stå fritt til
å utføre selv eller helt eller delvis overlate til tredjemann.

19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

15) Langsiktige kontrakter kan føre til at markedet stenges
i et lengre tidsrom enn det som er nødvendig, noe
som reduserer konkurransepressets fordeler. For å gjøre
konkurransevridningen så liten som mulig og samtidig
sikre kvaliteten på tjenestene, bør kontrakter om offentlig
tjenesteyting være tidsbegrensede. Forlengelsen av slike
kontrakter kunne være betinget av at brukerne stiller seg
positivt til det. Det er i denne sammenheng nødvendig å
åpne for muligheten til å forlenge kontrakter om offentlig
tjenesteyting med høyst halvparten av den opprinnelige
varigheten, når yteren av offentlig tjeneste må investere
i eiendeler med uvanlig lang avskrivningsperiode og,
på grunn av deres særtrekk og begrensninger, når det
gjelder de mest fjerntliggende regioner, som fastsatt i
traktatens artikkel 299. Når en yter av offentlig tjeneste
investerer i infrastruktur eller rullende materiell og
kjøretøyer som er uvanlige i den forstand at de krever
betydelige midler, og forutsatt at kontrakten tildeles etter
en rettferdig anbudsprosedyre, bør kontrakten kunne
forlenges ytterligere.

16) Når inngåelsen av en kontrakt om offentlig tjenesteyting
kan føre til bytte av yter av offentlig tjeneste, bør
det være mulig for vedkommende myndigheter å be
den valgte yteren av offentlig tjeneste om å anvende
bestemmelsene i rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars
2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved
overdragelse av foretak, virksomheter eller deler av
foretak eller virksomheter(1). Nevnte direktiv hindrer
ikke medlemsstatene i å ivareta andre av arbeidstakernes
rettigheter ved overdragelse enn dem som omfattes av
direktiv 2001/23/EF, og dermed eventuelt ta hensyn
til sosiale standarder fastsatt ved nasjonale lover og
forskrifter eller tariffavtaler eller andre avtaler som er
inngått mellom parter i arbeidslivet.

17) I samsvar med nærhetsprinsippet kan vedkommende
myndigheter fastsette sosiale og kvalitetsmessige
kriterier for å opprettholde og heve kvalitetsstandardene
for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, for eksempel
med hensyn til minstekrav til arbeidsvilkår, passasjerers
rettigheter, funksjonshemmedes behov, miljøvern,
passasjerenes og arbeidstakernes sikkerhet samt
tariffavtaleforpliktelser og andre regler og avtaler som
gjelder arbeidsplasser og sosial trygghet på det stedet
der tjenesten ytes. For å sikre åpne og sammenlignbare
konkurransevilkår mellom ytere, og for å unngå risikoen
for sosial dumping, bør vedkommende myndigheter stå
fritt til å innføre særlige sosiale kvalitetsstandarder og
standarder for tjenestenes kvalitet.
(1) EFT L 82 av 22.3.2001, s. 16.
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18) Lokale myndigheter eller, i fravær av slike, nasjonale
myndigheter kan i henhold til internrettslige bestemmelser
velge selv å yte den offentlige persontransporten
innenfor sitt område eller å overlate den til en intern
yter uten anbudsprosedyre. For å sikre rettferdige
konkurransevilkår må imidlertid denne muligheten til
egen drift ha faste rammer. Vedkommende myndighet
eller gruppe av myndigheter som yter integrert
offentlig persontransport, kollektivt eller gjennom sine
medlemmer, bør utøve den nødvendige kontrollen.
Dessuten bør det være forbudt for en vedkommende
myndighet som yter sine egne transporttjenester eller
en intern yter å delta i anbudsprosedyrer utenfor
denne myndighetens territorium. Den myndighet som
kontrollerer den interne yteren, bør dessuten ha rett til
å forby denne yteren å delta i anbudsprosedyrer som
avholdes på myndighetens territorium. Begrensninger av
en intern yters virksomhet påvirker ikke muligheten for
direkte tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteyting
når det dreier seg om transport med jernbane, med unntak
av andre skinnegående transportmidler som tunnelbane
eller sporvei. Dessuten påvirker ikke direkte tildeling av
kontrakter om offentlig tjenesteyting i forbindelse med
jernbaner vedkommende myndigheters mulighet til å
tildele en intern yter kontrakter om offentlig tjenesteyting
for offentlig persontransport med andre skinnegående
transportmidler som tunnelbane og sporvei.

19) Underleveranser kan bidra til mer effektiv offentlig
persontransport og gjør det mulig for andre foretak enn
den yteren av offentlige tjenester som fikk kontrakten
om offentlig tjenesteyting, å delta. For at offentlige
midler skal brukes på best mulig måte, bør imidlertid
vedkommende myndigheter kunne fastsette vilkårene
for underleveranse av offentlig persontransport, særlig
når det gjelder tjenester som utføres av en intern yter.
En underleverandør bør dessuten ikke hindres i å delta
i anbudprosedyrer på en vedkommende myndighets
territorium. Vedkommende myndighets eller den interne
yterens valg av underleverandør må foretas i samsvar
med fellesskapsretten.

20) Når en offentlig myndighet velger å overlate en tjeneste
av allmenn betydning til en tredjemann, må den velge
yter av offentlig tjeneste i samsvar med bestemmelsene
i fellesskapsretten om offentlige kontrakter og
konsesjoner, som fastsatt ved traktatens artikkel 43–49,
og prinsippene om åpenhet og likebehandling. Særlig
berører bestemmelsene i denne forordning ikke offentlige
myndigheters forpliktelser i henhold til direktivene om
tildeling av offentlige kontrakter når kontrakter om
offentlig tjenesteyting omfattes av disse direktivenes
virkeområde.
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21) Effektivt rettslig vern bør sikres, ikke bare for tildelinger i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF
av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved
tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning,
transport og posttjenester(1) og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning
av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige byggeog anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp
og kontrakter om offentlig tjenesteyting(2), men også
for andre kontrakter som tildeles i henhold til denne
forordning. En effektiv klagebehandling er nødvendig
og bør eventuelt kunne sammenlignes med de gjeldende
framgangsmåtene fastsatt i rådsdirektiv 89/665/EØF av
21. desember 1989 om samordning av lover og forskrifter
om gjennomføring av klagebehandling i forbindelse
med tildeling av offentlige varekjøps- samt byggeog anleggskontrakter(3) og rådsdirektiv 92/13/EØF av
25. februar 1992 om samordning av lover og forskrifter
om anvendelsen av fellesskapsreglene på innkjøpsregler
for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning,
transport og telekommunikasjon(4).

25) Offentlig persontransport med jernbane medfører særlige
problemer i forbindelse med størrelsen på investeringene
og infrastrukturkostnadene. I mars 2004 la Kommisjonen
fram et forslag til endring av rådsdirektiv 91/440/
EØF av 29. juli 1991 om utvikling av Fellesskapets
jernbaner(5) for å sikre tilgang for alle jernbaneforetak
i Fellesskapet til infrastrukturen i alle medlemsstatene
med henblikk på internasjonal persontransport. Målet
med denne forordning er å opprette en rettslig ramme for
godtgjøring og/eller enerett for kontrakter om offentlig
tjenesteyting, ikke å åpne markedet for jernbanetjenester
ytterligere.

22) Visse anbudsinnbydelser krever at vedkommende
myndigheter fastsetter og beskriver sammensatte
systemer. Disse myndighetene bør derfor ved tildeling
av kontrakter i slike tilfeller ha myndighet til å forhandle
om detaljene med noen eller alle mulige ytere av offentlig
tjeneste når anbudene er inngitt.

27) Den godtgjøring som vedkommende myndigheter gir
for å dekke kostnadene som har påløpt for oppfyllelsen
av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, bør beregnes
slik at for høy godtgjøring unngås. Når en vedkommende
myndighet planlegger å tildele en kontrakt om offentlig
tjenesteyting uten anbudsprosedyre, bør den også
overholde de nærmere reglene som sikrer et passende
godtgjøringsbeløp og gjenspeiler et ønske om effektive
tjenester av høy kvalitet.

26) Når det gjelder offentlig tjenesteyting, kan hver
vedkommende myndighet innenfor rammen av en
kontrakt om offentlig tjenesteyting i henhold til denne
forordning selv velge yter av offentlig persontransport.
Ettersom offentlig persontransport tilrettelegges på
forskjellig måte i de forskjellige medlemsstatene, er
det berettiget at vedkommende myndigheter kan tildele
kontrakter om offentlig jernbanetransport direkte.

23) Anbudsinnbydelser for tildeling av kontrakter om offentlig
tjenesteyting bør ikke være obligatoriske når kontrakten
gjelder mindre beløp eller korte strekninger. I den
forbindelse bør større beløp eller lengre strekninger gjøre
det mulig for vedkommende myndigheter å ta hensyn
til små og mellomstore bedrifters særlige interesser.
Vedkommende myndigheter bør ikke kunne dele opp
kontrakter eller nett for å unngå anbudsprosedyre.

28) Ved å ta passende hensyn til de virkningene oppfyllelsen
av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan få på
etterspørselen etter offentlig persontransport, ved
hjelp av beregningsmodellen fastsatt i vedlegget, kan
vedkommende myndighet og yteren av offentlig tjeneste
dokumentere at for høy godtgjøring er unngått.

24) Når det er risiko for brudd i tjenesteytingen, bør
vedkommende myndigheter ha myndighet til å innføre
kortsiktige nødtiltak i påvente av tildeling av en ny
kontrakt om offentlig tjenesteyting som oppfyller alle
vilkårene for tildeling av en kontrakt fastsatt i denne
forordning.

29) Vedkommende myndigheter som har til hensikt å tildele
kontrakter om offentlig tjenesteyting bør, med unntak av
nødtiltak og kontrakter som gjelder korte strekninger,
treffe de nødvendige tiltak for minst ett år i forveien
å offentliggjøre at de har til hensikt å tildele slike
kontrakter, slik at mulige ytere av offentlig tjeneste kan
reagere.

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. Direktivet sist endret ved rådsdirektiv
2006/97/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 107).
(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. Direktivet sist endret ved
rådsdirektiv 2006/97/EF.
(3) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. Direktivet endret ved direktiv
92/50/EØF (EFT L 209 av 24.7.1992, s. 1).
(4) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv
2006/97/EF.

30) Kontrakter om offentlig tjenesteyting som tildeles direkte,
bør omfattes av prinsippet om større åpenhet.
(5) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet sist endret ved direktiv
2006/103/EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 344).
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31) Ettersom vedkommende myndigheter og ytere av offentlig
tjeneste vil trenge tid til å tilpasse seg bestemmelsene i
denne forordning, bør det fastsettes overgangsordninger.
Med henblikk på den trinnvise tildelingen av kontrakter
om offentlig tjenesteyting i samsvar med denne
forordning bør medlemsstatene innen seks måneder
etter første halvdel av overgangsperioden framlegge en
framdriftsrapport for Kommisjonen. Kommisjonen kan
foreslå passende tiltak på grunnlag av disse rapportene.

32) Vedkommende myndigheter kan begynne å anvende
bestemmelsene i denne forordning på forskjellige
tidspunkter i overgangsperioden. Det er i denne perioden
derfor mulig at ytere av offentlig tjeneste som utøver
virksomhet i markeder som ennå ikke er berørt av
bestemmelsene i denne forordning, inngir anbud på
kontrakter om offentlig tjenesteyting i markeder som er
åpnet raskere for kontrollert konkurranse. For å unngå
ubalanse i forbindelse med åpningen av markedet for
offentlig transport, gjennom tiltak som står i rimelig
forhold til formålet, bør vedkommende myndigheter
i annen halvdel av overgangsperioden kunne avvise
anbud fra foretak der mer enn halve verdien av den
offentlige transporten de utfører ikke er bevilget i samsvar
med denne forordning, forutsatt at dette skjer uten
forskjellsbehandling og er bestemt før anbudsinnbydelsen
blir offentliggjort.

33) I nr. 87–95 i dom av 24. juli 2003 i sak C-280/00 Altmark
Trans GmbH(1) fastslo De europeiske fellesskaps
domstol at godtgjøring for offentlig tjenesteyting ikke
utgjør en fordel i henhold til traktatens artikkel 87,
når fire vilkår er oppfylt. Når disse vilkårene ikke er
oppfylt, mens de alminnelige vilkår for anvendelsen av
traktatens artikkel 87 nr. 1 er oppfylt, utgjør godtgjøring
for offentlig tjenesteyting statsstøtte, og er omfattet av
traktatens artikkel 73, 86, 87 og 88.

34) Godtgjøring for offentlig tjenesteyting kan vise seg å
være nødvendig på området landbasert persontransport,
slik at foretak som er ansvarlige for offentlig tjenesteyting
kan drive virksomhet på grunnlag av prinsipper og vilkår
som gjør det mulig for dem å utføre sine oppgaver. En
slik godtgjøring kan i henhold til traktatens artikkel 73
på visse vilkår være forenlig med traktaten. For det første
må godtgjøringen gis for å sikre yting av tjenester som i
henhold til traktaten er tjenester av allmenn betydning.
For det andre kan godtgjøringen, for å unngå urettmessig
konkurransevridning, ikke overstige det beløp som er
nødvendig for å dekke nettokostnadene for oppfyllelsen
av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, idet det tas
hensyn til foretakets inntekter i denne forbindelse samt
en rimelig fortjeneste.
(1) Sml. 2003, s. I-7747.
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35) Godtgjøring som vedkommende myndigheter har gitt
i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, kan
derfor unntas fra kravet om forhåndsmelding fastsatt i
traktatens artikkel 88 nr. 3.

36) Denne forordning erstatter forordning (EØF) nr. 1191/69,
som derfor bør oppheves. Når det gjelder offentlig
godstransport, vil en overgangsperiode på tre år gjøre
det lettere å avvikle godtgjøring som ikke er godkjent
av Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 73,
86, 87 og 88. Godtgjøring som gis i forbindelse med
yting av annen offentlig persontransport enn den som
omfattes av denne forordning, og som kan risikere å
innebære statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87
nr. 1, bør være i samsvar med bestemmelsene i traktatens
artikkel 73, 86, 87 og 88, herunder alle gjeldende
tolkninger som er gjort av De europeiske fellesskaps
domstol og særlig dommen i sak C-280/00 Altmark
Trans GmbH. Når Kommisjonen undersøker slike saker,
bør den derfor anvende prinsipper som tilsvarer dem
som er fastsatt i denne forordning, eller eventuelt annet
regelverk for tjenester av allmenn økonomisk betydning.

37) Virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 1107/70 av
4. juni 1970 om støtte til transport med jernbane, på vei
og innlands vannvei(2) omfattes av denne forordning.
Nevnte forordning anses som foreldet ettersom den
begrenser anvendelsen av traktatens artikkel 73 uten å
gi et hensiktsmessig rettslig grunnlag for å godkjenne
aktuelle investeringsordninger, særlig i forbindelse med
investeringer i transportinfrastruktur i et offentlig-privat
partnerskap. Forordningen bør derfor oppheves slik at
traktatens artikkel 73 kan anvendes på en måte som
tar hensyn til den stadige utviklingen på området, uten
at det berører denne forordning eller rådsforordning
(EØF) nr. 1192/69 av 26. juni 1969 om felles regler
for standardisering av jernbaneforetaks regnskaper(3).
For ytterligere å forenkle anvendelsen av gjeldende
fellesskapsregler, vil Kommisjonen foreslå retningslinjer
for statsstøtte til investeringer i jernbane, herunder
investeringer i infrastruktur i 2007.

38) Med henblikk på å vurdere gjennomføringen av
denne forordning og utviklingen i yting av offentlig
persontransport i Fellesskapet, særlig kvaliteten på
offentlig persontransport og følgene av direkte tildeling av
kontrakter om offentlig tjenesteyting, bør Kommisjonen
utarbeide en rapport. Denne rapporten kan eventuelt
ledsages av hensiktsmessige forslag til endring av denne
forordning —
(2) EFT L 130 av 15.6.1970, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 543/97 (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 6).
(3) EFT L 156 av 28.6.1969, s. 8. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).
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c) «vedkommende lokal myndighet» en vedkommende
myndighet med et geografisk ansvarsområde som ikke er
nasjonalt,

Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. Formålet med denne forordning er å fastsette hvordan
vedkommende myndigheter i samsvar med fellesskapsreglene
kan gripe inn på området offentlig persontransport for å sikre
yting av tjenester av allmenn betydning som blant annet er
hyppigere, sikrere, av bedre kvalitet eller billigere enn de det
frie marked ville ha kunnet yte.

I denne forordning fastsettes det derfor på hvilke vilkår
vedkommende myndigheter, når de pålegger eller inngår
kontrakter om forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, skal gi
ytere av offentlig tjeneste godtgjøring for påløpte kostnader og/
eller gi enerett til gjengjeld for oppfyllelsen av forpliktelser til
å yte offentlig tjeneste.

2. Denne forordning får anvendelse på nasjonal og
internasjonal offentlig persontransport med jernbane og andre
skinnegående transportmidler, samt på vei, unntatt tjenester
som ytes hovedsakelig på grunn av sin historiske interesse
eller verdi for turister. Medlemsstatene kan anvende denne
forordning på offentlig persontransport på innlands vannveier
og i nasjonale farvann, med forbehold for anvendelsen av
rådsforordning (EØF) nr. 3577/92 av 7. desember 1992 om
anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen
sjøtransport i medlemsstatene (maritim kabotasje)(1).

3. Denne forordning får ikke anvendelse på offentlige
bygge- og anleggskonsesjoner i henhold til artikkel 1 nr. 3
bokstav a) i direktiv 2004/17/EF eller i artikkel 1 nr. 3 i direktiv
2004/18/EF.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

a) «offentlig persontransport» persontransporttjenester av
allmenn økonomisk betydning som tilbys offentligheten
fortløpende og uten forskjellsbehandling,

b) «vedkommende myndighet» enhver offentlig myndighet
eller gruppe av offentlige myndigheter i en eller flere
medlemsstater som har myndighet til å gripe inn i offentlig
persontransport på et bestemt geografisk område, eller
ethvert organ som har fått tildelt slik myndighet,
(1) EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7.

d) «yter av offentlig tjeneste» et offentlig eller privat foretak
eller en gruppe av slike foretak som driver offentlig
persontransport, eller et offentlig organ som driver offentlig
persontransport,
e) «forpliktelse til å yte offentlig tjeneste» et krav som en
vedkommende myndighet har definert eller fastsatt for å
sikre offentlig persontransport av allmenn betydning som
en yter av egen forretningsmessig interesse ikke ville påta
seg, eller ikke ville påta seg i samme grad eller på samme
vilkår uten godtgjøring,
f) «enerett» en rett for en yter av offentlig tjeneste til å drive
offentlig persontransport på en særskilt strekning, innenfor
et nett eller et særskilt område, uten at andre slike ytere har
en slik rett,
g) «godtgjøring for offentlig tjenesteyting» enhver fordel,
herunder økonomisk, som en vedkommende myndighet gir
direkte eller indirekte ved bruk av offentlige midler i løpet
av gjennomføringsperioden for en forpliktelse til å yte
offentlig tjeneste eller i forbindelse med denne perioden,
h) «direkte tildeling» tildeling av en kontrakt om offentlig
tjenesteyting til en bestemt yter av offentlig tjeneste uten
forutgående anbudsprosedyre,
i) «kontrakt om offentlig tjenesteyting» ett eller flere juridisk
bindende dokumenter som bekrefter avtalen mellom en
vedkommende myndighet og en yter av offentlig tjeneste
om å overlate til denne yteren av offentlig tjeneste å
forvalte og drive den offentlige persontransporten som
omfattes av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste.
Avhengig av medlemsstatens lovgivning kan kontrakten
også omfatte et vedtak gjort av vedkommende myndighet
og
–

som har form av en lov eller en rettsakt, eller

–

som inneholder vilkårene for at vedkommende
myndigheter selv yter tjenestene eller overlater til en
intern yter å yte tjenestene,

j) «intern yter» en juridisk selvstendig enhet som en
vedkommende lokal myndighet, eller i tilfelle av en gruppe
av myndigheter, minst én vedkommende lokal myndighet,
kontrollerer på samme måte som sine egne avdelinger,
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k) «verdi» den verdi av en tjeneste, strekning, kontrakt
om offentlig tjenesteyting eller godtgjøringsordning
for offentlig persontransport som tilsvarer den totale
godtgjøringen, eksklusive merverdiavgift, til én eller flere
ytere av offentlig tjeneste, herunder alle typer godtgjøring
betalt av offentlige myndigheter samt inntekter fra
billettsalg som ikke overføres til den berørte vedkommende
myndighet,
l) «alminnelig regel» et tiltak som uten forskjellsbehandling
gjelder for all offentlig persontransport av samme type
på et bestemt geografisk område som en vedkommende
myndighet har ansvaret for,
m) «integrert offentlig persontransport» transporttjenester som
innenfor et bestemt geografisk område står i forbindelse
med hverandre, med felles informasjonstjeneste,
billettsystem og tidtabell.
Artikkel 3
Kontrakter om offentlig tjenesteyting og alminnelige
regler
1. Når en vedkommende myndighet beslutter å tildele en
yter som den selv har valgt, enerett og/eller en eller annen form
for godtgjøring for å ha oppfylt forpliktelser til å yte offentlig
tjeneste, skal dette skje innenfor rammen av en kontrakt om
offentlig tjenesteyting.
2. Som unntak fra nr. 1 kan forpliktelser til å yte offentlig
tjeneste som tar sikte på å fastsette høyeste takster for alle
reisende eller for visse kategorier reisende, også omfattes av
alminnelige regler. Vedkommende myndighet skal i samsvar
med prinsippene fastsatt i artikkel 4 og 6 samt i vedlegget
godtgjøre ytere av offentlig tjeneste for den finansielle
nettovirkningen, positiv eller negativ, på de kostnader og
inntekter som følger av å oppfylle takstforpliktelsene fastsatt i
alminnelige regler, på en måte som hindrer for høy godtgjøring.
Dette berører ikke vedkommende myndigheters rett til å
innlemme forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som fastsetter
høyeste takster i kontrakter om offentlig tjenesteyting.
3. Med forbehold for bestemmelsene i traktatens artikkel 73,
86, 87 og 88 kan medlemsstatene utelukke fra denne
forordnings virkeområde alminnelige regler for finansiell
godtgjøring for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som
fastsetter høyeste takster for skoleelever, studenter, lærlinger
og bevegelseshemmede personer. Disse alminnelige reglene
skal meldes i samsvar med traktatens artikkel 88. En slik
melding skal inneholde fullstendige opplysninger om tiltaket,
særlig nærmere opplysninger om beregningsmetoden.
Artikkel 4
Obligatorisk innhold i kontrakter om offentlig
tjenesteyting og i alminnelige regler
1. Kontrakter om offentlig tjenesteyting og alminnelige
regler skal
a) tydelig definere de forpliktelser til å yte offentlig tjeneste
som yterne av offentlig tjeneste skal oppfylle, samt de
berørte geografiske områder,
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b) på forhånd og på en objektiv og åpen måte fastsette
i) hvilke parametrer en eventuell godtgjøring skal
beregnes ut fra, og
ii) i hvilken form og utstrekning eventuelle eneretter skal
gis,
på en måte som hindrer for høy godtgjøring. Når det
gjelder kontrakter om offentlig tjenesteyting som er
tildelt i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 4, 5 og 6, skal
disse parametrene fastsettes slik at ingen godtgjøring kan
overstige det beløpet som kreves for å dekke den finansielle
nettovirkningen på de kostnader og inntekter som følger av
oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste,
idet det tas hensyn til inntekten yteren av offentlig tjeneste
har i denne forbindelse samt en rimelig fortjeneste,
c) fastsette hvordan kostnadene knyttet til yting av tjenestene
skal fordeles. Disse kostnadene kan omfatte blant annet
kostnader for personale, energi, infrastruktur, vedlikehold
og reparasjon av offentlige transportmidler, rullende
materiell og installasjoner som er nødvendige for driften av
offentlig persontransport, faste kostnader og en passende
kapitalavkastning.
2. I kontrakter om offentlig tjenesteyting og i alminnelige
regler skal det fastsettes hvordan inntektene fra billettsalget
skal fordeles, hvor mye som kan beholdes av yteren av offentlig
tjeneste, hvor mye som skal overføres til vedkommende
myndighet og hvor mye som skal deles mellom dem.
3. Kontrakter om offentlig tjenesteyting skal være
tidsbegrensede med en varighet på høyst ti år for busstransport
og 15 år for persontransport med jernbane eller andre
skinnegående transportmidler. Kontrakter om offentlig
tjenesteyting som omfatter flere transportmåter, skal ha en
varighet på høyst 15 år dersom transporten med jernbane
eller andre skinnegående transportmidler utgjør over 50 % av
verdien av de berørte tjenestene.
4. Idet det tas hensyn til vilkårene for avskrivning
av eiendeler, kan varigheten av kontrakten om offentlig
tjenesteyting eventuelt forlenges med høyst 50 % dersom
yteren av offentlig tjeneste stiller til rådighet en vesentlig del av
de eiendeler som er nødvendige for å drive persontransporten
som omfattes av kontrakten om offentlig tjenesteyting, og
disse eiendelene hovedsakelig er knyttet til persontransport
som omfattes av kontrakten.
Dersom det er berettiget ut fra kostnadene som følge av
den særlige geografiske beliggenheten, kan varigheten av
kontrakter om offentlig tjenesteyting fastsatt i nr. 3 forlenges
med høyst 50 % i de mest fjerntliggende regioner.
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Dersom det er berettiget ut fra kapitalavskrivning knyttet til
uvanlig investering i infrastruktur, rullende materiell eller
kjøretøyer, og dersom kontrakten om offentlig tjenesteyting
tildeles etter en rettferdig anbudsprosedyre, kan en kontrakt om
offentlig tjenesteyting ha lengre varighet. For å sikre åpenhet
i dette tilfellet skal vedkommende myndighet innen ett år etter
at kontrakten ble inngått oversende Kommisjonen kontrakten
om offentlig tjenesteyting samt opplysninger som begrunner
kontraktens lengre varighet.

5. Med forbehold for nasjonal lovgivning og
fellesskapsretten, herunder tariffavtaler mellom parter i
arbeidslivet, kan vedkommende myndigheter kreve at den
utvalgte yteren av offentlig tjeneste gir personale som tidligere
var ansatt for å yte tjenestene, de rettighetene de ville ha hatt
dersom det hadde dreid seg om en overdragelse i henhold til
direktiv 2001/23/EF. Når vedkommende myndigheter krever
at ytere av offentlig tjeneste oppfyller visse sosiale standarder,
skal anbudsgrunnlag og kontrakter om offentlig tjenesteyting
omfatte en liste over det berørte personalet samt klare og
tydelige opplysninger om deres avtalefestede retter og de
vilkår de ansatte anses å være knyttet til tjenestene på.

6. Når vedkommende myndigheter i samsvar med nasjonal
lovgivning krever at ytere av offentlig tjeneste oppfyller
visse kvalitetsstandarder, skal disse standardene inngå i
anbudsgrunnlaget og i kontraktene om offentlig tjenesteyting.

7. Det skal av anbudsgrunnlag og kontrakter om offentlig
tjenesteyting tydelig framgå om, og i så fall i hvilken grad,
underleveranser kan vurderes. Ved underleveranser skal den
yteren som har fått i oppgave å forvalte og yte offentlig
persontransport i samsvar med denne forordning, selv yte en
betydelig del av den offentlige persontransporten. I henhold til
en kontrakt om offentlig tjenesteyting som omfatter utforming,
tilrettelegging og drift av offentlig persontransport, kan driften
av disse tjenestene i sin helhet settes ut til en underleverandør.
Det skal i kontrakten om offentlig tjenesteyting i samsvar
med nasjonal lovgivning og fellesskapsretten fastsettes hvilke
vilkår som skal gjelde for underleveranser.

Artikkel 5
Tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteyting
1. Kontrakter om offentlig tjenesteyting skal tildeles
i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning.
Tjenestekontrakter eller kontrakter om offentlig tjenesteyting
som fastsatt i direktiv 2004/17/EF eller 2004/18/EF om
offentlig persontransport med buss eller sporvogn skal tildeles
etter framgangsmåtene fastsatt i nevnte direktiver når disse
kontraktene ikke tildeles i form av konsesjonskontrakter om
tjenester som definert i nevnte direktiver. Når kontrakter skal
tildeles i samsvar med direktiv 2004/17/EF eller 2004/18/EF,
får bestemmelsene i nr. 2–6 i denne artikkel ikke anvendelse.
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2. Med mindre det er forbudt i henhold til nasjonal
lovgivning, kan enhver vedkommende lokal myndighet, uansett
om det er en enkelt myndighet eller en gruppe av myndigheter
som yter integrert offentlig persontransport, beslutte selv å yte
offentlig persontransport eller tildele kontrakter om offentlig
tjenesteyting direkte til en juridisk selvstendig enhet som
vedkommende lokal myndighet, eller i tilfellet av en gruppe
av myndigheter, minst én vedkommende lokal myndighet,
kontrollerer på samme måte som sine egne avdelinger. Når en
vedkommende lokal myndighet gjør et slikt vedtak, gjelder
følgende:

a) For å fastslå om vedkommende lokal myndighet
utøver slik kontroll, skal det tas hensyn til faktorer
som representasjonsnivået i administrasjons-, ledelsesog kontrollorganer, opplysninger om dette i vedtektene,
eierskap samt effektiv innflytelse på og kontroll over
strategiske og forvaltningsmessige vedtak. I samsvar med
fellesskapsretten er 100 % eierskap av vedkommende
offentlig myndighet, særlig når det gjelder offentlig-private
partnerskap, ikke et obligatorisk krav for å fastslå kontroll
i henhold til dette nummer, forutsatt at det offentlige har
dominerende innflytelse og at kontroll kan fastslås på
grunnlag av andre kriterier.

b) Vilkåret for å anvende dette nummer er at den interne
yteren og enhver enhet yteren har selv den minste
innflytelse på, driver sin offentlige persontransport
innenfor vedkommende lokal myndighets territorium,
uten hensyn til utgående linjer eller andre underordnede
deler av denne virksomheten som går inn på tilstøtende
vedkommende lokale myndigheters territorium, og
ikke deltar i anbudsinnbydelser som gjelder offentlig
persontransport utenfor vedkommende lokal myndighets
territorium.

c) Uten hensyn til bokstav b) kan en intern yter delta i
rettferdige anbudsprosedyrer tidligst to år før utløpet av
den kontrakten om offentlig tjenesteyting yteren ble tildelt
direkte, på det vilkår at det er truffet en endelig beslutning
om at den offentlige persontransport som omfattes av den
interne yterens kontrakt, skal underlegges en rettferdig
anbudsprosedyre og at den interne yteren ikke har inngått
en annen kontrakt om offentlig tjenesteyting ved direkte
tildeling.

d) I fravær av en vedkommende lokal myndighet får
bokstav a), b) og c) anvendelse på en nasjonal myndighet
til fordel for et geografisk område som ikke er nasjonalt,
forutsatt at den interne yteren ikke deltar i anbudsprosedyrer
som gjelder offentlig persontransport utenfor det området
som kontrakten om offentlig tjenesteyting gjelder for.
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e) Dersom underleveranser i henhold til artikkel 4 nr. 7
vurderes, er den interne yteren forpliktet til selv å yte en
betydelig del av den offentlige persontransporten.
3. En vedkommende myndighet som benytter en annen
tredjemann enn en intern yter, skal tildele kontrakter om
offentlig tjenesteyting på grunnlag av en anbudsprosedyre,
unntatt i tilfellene nevnt i nr. 4, 5 og 6. Anbudsprosedyren skal
være åpen for alle ytere, rettferdig og overholde prinsippene
om åpenhet og likebehandling. Etter anbudsinnleveringen
og en eventuell forhåndsutvelging kan prosedyren omfatte
forhandlinger i samsvar med disse prinsippene for å fastsette
hvordan særlige eller sammensatte krav best kan oppfylles.
4. Med mindre det er forbudt i henhold til nasjonal
lovgivning, kan vedkommende myndigheter beslutte å
tildele kontrakter om offentlig tjenesteyting direkte, enten
når deres gjennomsnittlige årlige verdi er anslått til under
1 000 000 euro, eller når de omfatter offentlig persontransport
på under 300 000 kilometer årlig.
Når det gjelder direkte tildeling av en kontrakt om offentlig
tjenesteyting til en liten eller mellomstor bedrift som driver
høyst 23 kjøretøyer, kan disse grenseverdiene økes til en
gjennomsnittlig årlig verdi anslått til høyst 2 000 000 euro eller,
når kontrakten omfatter yting av offentlig persontransport, på
høyst 600 000 kilometer årlig.
5. I tilfelle av brudd i tjenestene eller overhengende fare for
en slik situasjon kan vedkommende myndighet treffe nødtiltak.
Nødtiltaket skal ta form av en direkte tildeling eller en formell
avtale for å forlenge en kontrakt om offentlig tjenesteyting
eller et krav om å oppfylle visse forpliktelser til å yte offentlig
tjeneste. Yteren av offentlig tjeneste skal ha rett til å anke
vedtaket om å pålegge oppfyllelse av visse forpliktelser til å
yte offentlig tjeneste. En kontrakt om offentlig tjenesteyting
som er inngått eller forlenget som et nødtiltak, eller et pålegg
om en slik kontrakt, skal ha en varighet på høyst to år.
6. Med mindre det er forbudt i henhold til nasjonal
lovgivning, kan vedkommende myndigheter beslutte å tildele
kontrakter om offentlig tjenesteyting direkte når de omfatter
transport med jernbane, med unntak av andre skinnegående
transportmidler som tunnelbane eller sporvei. Som unntak fra
artikkel 4 nr. 3 skal varigheten av slike kontrakter være høyst
ti år, unntatt når artikkel 4 nr. 4 får anvendelse.
7. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
sikre at det raskt og effektivt kan klages på vedtak gjort i
samsvar med nr. 2–6, etter anmodning fra en person som har
eller har hatt interesse av å få en bestemt kontrakt og som har
lidd skade eller risikerer å lide skade som følge av en påstått
overtredelse, med den begrunnelse at slike vedtak innebærer
overtredelse av fellesskapsretten eller nasjonale regler for
gjennomføring av den.
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Dersom de instanser som er ansvarlige for klagebehandlingen,
ikke er rettsinstanser, skal deres vedtak alltid begrunnes. I
slike tilfeller skal det dessuten sikres at påstått ulovlige tiltak
som klageinstansen har truffet, eller påståtte forsømmelser i
utøvelsen av dens myndighet, kan overprøves av en domstol
eller innklages for en annen instans som er en domstol i henhold
til traktatens artikkel 234, og som er uavhengig i forhold til
både den offentlige oppdragsgiveren og klageinstansen.

Artikkel 6
Godtgjøring for offentlig tjenesteyting
1. All godtgjøring knyttet til en alminnelig regel eller en
kontrakt om offentlig tjenesteyting skal være i samsvar med
bestemmelsene fastsatt i artikkel 4, uavhengig av hvordan
kontrakten er tildelt. All slags godtgjøring knyttet til en kontrakt
om offentlig tjenesteyting som er tildelt direkte i samsvar med
artikkel 5 nr. 2, 4, 5 eller 6, eller knyttet til en alminnelig regel,
skal dessuten være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i
vedlegget.
2. Medlemsstatene skal etter skriftlig anmodning fra
Kommisjonen innen et tidsrom på tre måneder eller et lengre
tidsrom som kan fastsettes i anmodningen, oversende alle
opplysninger som Kommisjonen anser som nødvendige for å
fastsette om den tildelte godtgjøringen er forenlig med denne
forordning.

Artikkel 7
Offentliggjøring
1. Hver vedkommende myndighet skal en gang i året
offentliggjøre en samlet rapport om de forpliktelser til å yte
offentlig tjeneste som den har ansvar for, de utvalgte yterne av
offentlig tjeneste samt den godtgjøring og de enerettene som
nevnte ytere av offentlig tjeneste har fått til gjengjeld. Det skal
i rapporten skilles mellom busstransport og jernbanetransport,
og rapporten skal gi mulighet til å kontrollere og vurdere
driften av, kvaliteten på og finansieringen av det offentlige
transportnettet og eventuelt inneholde opplysninger om de
tildelte enerettenes art og omfang.
2. Hver vedkommende myndighet skal treffe de
nødvendige tiltak for å sikre at minst følgende opplysninger
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende senest ett
år før anbudsprosedyren innledes eller ett år før den direkte
tildelingen:
a) Vedkommende myndighets navn og adresse.
b) Planlagt tildelingsmåte.
c) De tjenester og områder som kan omfattes av kontrakten.
Vedkommende myndigheter kan beslutte ikke å offentliggjøre
disse opplysningene når en kontrakt om offentlig tjenesteyting
omfatter yting av offentlig persontransport på høyst
50 000 kilometer per år.
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Dersom disse opplysningene endrer seg etter at de er
offentliggjort, skal vedkommende myndighet så snart som
mulig offentliggjøre en rettelse. Denne rettelsen skal ikke berøre
startdatoen for den direkte tildelingen eller anbudsinnbydelsen.
Dette nummer får ikke anvendelse på artikkel 5 nr. 5.
3. Ved direkte tildeling av kontrakter om offentlig
tjenesteyting for transport med jernbane som fastsatt i artikkel 5
nr. 6, skal vedkommende myndighet offentliggjøre følgende
opplysninger innen ett år etter at kontrakten er tildelt:
a) Oppdragsgivers navn, dens eierskap og eventuelt navnet på
det eller de organer som utøver rettslig kontroll.
b) Varigheten av kontrakten om offentlig tjenesteyting.
c) Beskrivelse av persontransporten som skal utføres.
d) Beskrivelse av
godtgjøringen.

parametrene

for

den

finansielle

e) Kvalitetsmål, som punktlighet og pålitelighet, samt
gjeldende belønning og straff.
f) Vilkår som gjelder viktige eiendeler.
4. Etter anmodning fra en berørt part skal en vedkommende
myndighet oversende begrunnelsene for sitt vedtak om direkte
tildeling av en kontrakt om offentlig tjenesteyting.
Artikkel 8
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Medlemsstatene skal innen seks måneder etter første
halvdel av overgangsperioden framlegge for Kommisjonen
en framdriftsrapport om gjennomføringen av den trinnvise
tildelingen av kontrakter om offentlig tjenesteyting i
samsvar med artikkel 5. Kommisjonen kan på grunnlag av
medlemsstatenes framdriftsrapporter foreslå egnede tiltak for
medlemsstatene.
3. Ved anvendelsen av nr. 2 skal det ikke tas hensyn til
kontrakter om offentlig tjenesteyting som er tildelt i samsvar
med fellesskapsretten og nasjonal lovgivning
a) før 26. juli 2000 på grunnlag av en rettferdig
anbudsprosedyre,
b) før 26. juli 2000 på grunnlag av en annen framgangsmåte
enn en rettferdig anbudsprosedyre,
c) fra og med 26. juli 2000 og før 3. desember 2009 på
grunnlag av en rettferdig anbudsprosedyre,
d) fra og med 26. juli 2000 og før 3. desember 2009 på
grunnlag av en annen framgangsmåte enn en rettferdig
anbudsprosedyre.
Kontraktene nevnt i bokstav a) kan fortsette å gjelde til de
utløper. Kontraktene nevnt i bokstav b) og c) kan fortsette
å gjelde til de utløper, men høyst 30 år. Kontraktene nevnt i
bokstav d) kan fortsette å gjelde til de utløper, forutsatt at de
er av begrenset varighet som kan sammenlignes med det som
er fastsatt i artikkel 4.
Kontrakter om offentlig tjenesteyting kan fortsette å gjelde
til de utløper dersom deres opphør ville få uhensiktsmessige
rettslige eller økonomiske følger, og forutsatt at Kommisjonen
har gitt sin godkjenning.

1. Kontrakter om offentlig tjenesteyting skal tildeles
i samsvar med reglene fastsatt i denne forordning.
Tjenestekontrakter eller kontrakter om offentlig tjenesteyting
som fastsatt i direktiv 2004/17/EF eller 2004/18/EF for
offentlig persontransport med buss eller sporvogn skal tildeles
etter framgangsmåtene fastsatt i nevnte direktiver, når disse
kontraktene ikke tildeles i form av konsesjonskontrakter om
tjenester som definert i nevnte direktiver. Når kontrakter skal
tildeles i samsvar med direktiv 2004/17/EF eller 2004/18/EF,
får bestemmelsene i nr. 2–4 i denne artikkel ikke anvendelse.

4. Med forbehold for nr. 3 kan vedkommende myndigheter
i annen halvdel av overgangsperioden nevnt i nr. 2 velge å
utelukke fra deltaking i anbudsinnbydelser for tildeling av
kontrakter de ytere av offentlig tjeneste som ikke kan framlegge
bevis på at verdien av den offentlige persontransporten de
får godtgjøring for eller har fått enerett til i samsvar med
denne forordning, utgjør minst halve verdien av all offentlig
persontransport de får godtgjøring for eller har enerett til.
En slik utelukkelse gjelder ikke ytere av offentlig tjeneste
som yter tjenester som skal underlegges anbudsprosedyre.
Ved anvendelsen av dette kriterium skal det ikke tas hensyn
til kontrakter om offentlig tjenesteyting som er tildelt som
nødtiltak som nevnt i artikkel 5 nr. 5.

2. Med forbehold for nr. 3 skal tildelingen av kontrakter
om offentlig tjenesteyting for transport med jernbane og på
vei være i samsvar med artikkel 5 fra og med 3. desember
2019. Medlemsstatene skal i en overgangsperiode treffe tiltak
for gradvis å etterkomme artikkel 5, for å unngå alvorlige
strukturproblemer, særlig når det gjelder transportkapasiteten.

Når vedkommende myndigheter bruker muligheten nevnt
i første ledd, skal de gjøre det uten forskjellsbehandling,
utelukke alle mulige ytere av offentlig tjeneste som oppfyller
dette kriteriet og underrette mulige ytere om sitt vedtak ved
innledningen av framgangsmåten for tildeling av kontrakter
om offentlig tjenesteyting.

Overgangsbestemmelser
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De berørte vedkommende myndigheter skal senest to måneder
før anbudsinnbydelsen offentliggjøres underrette Kommisjonen
om at de har til hensikt å anvende denne bestemmelsen.
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Slik støtte skal begrenses til forsknings- og utviklingsstadiet,
og kan ikke omfatte kommersiell utnytting av disse
transportsystemene eller transportteknologiene.

Artikkel 9

Artikkel 10

Forenlighet med traktaten
1. Godgjøring for offentlig tjenesteyting som utbetales
i samsvar med denne forordning for drift av offentlig
persontransport eller for å oppfylle tarifforpliktelser fastsatt
i alminnelige regler, skal være forenlig med det felles
marked. Slik godtgjøring skal være unntatt fra kravet om
forhåndsmelding fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3.
2. Med forbehold for traktatens artikkel 73, 86, 87 og 88
kan medlemsstatene fortsette å gi støtte til transportsektoren i
henhold til traktatens artikkel 73 når støtten oppfyller behovet
for samordning av transport eller tilsvarer godtgjøringen for
visse andre forpliktelser som omfattes av begrepet offentlig
tjenesteyting enn dem som omfattes av denne forordning,
særlig
a) inntil felles regler for fordeling av infrastrukturkostnader
trer i kraft dersom det gis støtte til foretak som må bære
kostnadene for den infrastrukturen de har brukt, mens
andre foretak ikke er pålagt den samme byrden. Ved
fastsettelse av støttebeløpet skal det tas hensyn til de
infrastrukturkostnader som konkurrerende transportmåter
ikke belastes med,
b) når formålet med støtten er å fremme enten forskning om
eller utvikling av transportsystemer og transportteknologi
som er mer økonomiske for Fellesskapet.

Oppheving
1. Forordning (EØF) nr. 1191/69 oppheves. Bestemmelsene
i forordningen får imidlertid fortsatt anvendelse på
godstransporttjenester i et tidsrom på tre år etter ikrafttredelsen
av denne forordning.
2.

Forordning (EØF) nr. 1107/70 oppheves.
Artikkel 11
Rapporter

Etter utløpet av overgangsperioden nevnt i artikkel 8 nr. 2
skal Kommisjonen framlegge en rapport om gjennomføringen
av denne forordning og om utviklingen innenfor offentlig
persontransport i Fellesskapet, der den særlig vurderer
utviklingen i kvaliteten på offentlig persontransport og
resultatene av direkte tildelinger, eventuelt ledsaget av
hensiktsmessige forslag til endring av denne forordning.
Artikkel 12
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft 3. desember 2009.

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

Utferdiget i Strasbourg, 23. oktober 2007.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

President

Formann

____________
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VEDLEGG
Regler for godtgjøring i tilfellene nevnt i artikkel 6 nr. 1

1.

Godtgjøringen knyttet til direkte tildelte kontrakter om offentlig tjenesteyting i samsvar med artikkel 5 nr. 2, 4, 5
eller 6, eller knyttet til en alminnelig regel, skal dessuten beregnes i samsvar med reglene fastsatt i vedlegget.

2.

Godtgjøringen kan ikke overstige et beløp som tilsvarer den finansielle nettovirkningen, dvs. summen av de
virkninger, positive eller negative, som oppfyllelsen av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste får på kostnadene
og inntektene til yteren av offentlig tjeneste. Virkningene skal vurderes ved å sammenligne situasjonen der
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste er oppfylt, med den situasjonen som ville ha oppstått dersom forpliktelsen
ikke hadde blitt oppfylt. For å beregne den finansielle nettovirkningen skal vedkommende myndighet ta
utgangspunkt i følgende:

Kostnader som har påløpt i forbindelse med en eller flere forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som er pålagt
av den eller de vedkommende myndigheter, og som inngår i en kontrakt om offentlig tjenesteyting og/eller i en
alminnelig regel,

minus alle positive finansielle virkninger som har oppstått innenfor nettet som drives i henhold til den eller de
berørte forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste,

minus billettinntekter eller andre inntekter som er opptjent ved oppfyllelsen av den eller de berørte forpliktelsene
til å yte offentlig tjeneste,

pluss en rimelig fortjeneste,

utgjør de finansielle nettovirkningene.

3.

Oppfyllelse av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan ha en innvirkning på en yters eventuelle
transportvirksomhet utover den eller de berørte forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste. For å unngå for høy eller
manglende godtgjøring skal det ved beregning av de finansielle nettovirkningene tas hensyn til målbare finansielle
virkninger på yterens berørte nett.

4.

Kostnader og inntekter må beregnes i samsvar med gjeldende regnskapsregler samt skatte- og avgiftsregler.

5.

For å oppnå bedre innsyn og unngå kryssubsidiering når en yter av offentlig tjeneste ikke bare yter tjenester
omfattet av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som det gis godtgjøring til, men også utøver annen virksomhet,
må regnskapet for nevnte offentlige tjenester være atskilt slik at minst følgende vilkår oppfylles:

6.

–

Regnskapet for hver virksomhet skal føres særskilt, og andelen av tilsvarende eiendeler samt faste kostnader
skal fordeles i samsvar med gjeldende regnskapsregler samt skatte- og avgiftsregler.

–

Alle variable kostnader, et passende bidrag til de faste kostnadene og en rimelig fortjeneste knyttet til all annen
virksomhet som yteren av offentlig tjeneste utøver, kan ikke under noen omstendigheter påføres den aktuelle
offentlige tjenesten.

–

Kostnadene for den offentlige tjenesten skal balanseres mot driftsinntekter og utbetalinger fra offentlige
myndigheter. Ingen inntekter kan overføres til et annet av virksomhetsområdene til yteren av offentlig tjeneste.

Med «rimelig fortjeneste» menes den avkastning på egen kapital som er vanlig for sektoren i en bestemt
medlemsstat, og som tar hensyn til den risiko yteren av offentlig tjeneste løper eller unngår som følge av den
offentlig myndighets inngripen.
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7.

Godtgjøringen skal gis på en slik måte at yteren av offentlig tjeneste oppfordres til å opprettholde eller utvikle
–

effektiv drift som kan vurderes objektivt, og

–

yting av persontransport av tilfredsstillende kvalitet.
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KOMMISJONSVEDTAK

19.12.2013

2013/EØS/73/18

av 20. desember 2007
om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog
[meddelt under nummer K(2007) 6450]
(2008/163/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

2)

Første trinn for å utarbeide en TSI er at Den europeiske
sammenslutning for samtrafikkevne i jernbanenettet
(AEIF), som er utpekt til felles representativt organ,
utarbeider et utkast.

3)

AEIF har i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv
2001/16/EF fått i oppdrag å utarbeide et utkast til TSI for
sikkerhet i jernbanetunneler.

4)

Utkastet til TSI er gjennomgått av komiteen som er
nedsatt ved direktiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det
transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, og
som er nevnt i artikkel 21 i direktiv 2001/16/EF.

5)

Direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF og TSI-ene
får anvendelse på fornyelse, men ikke på utskifting
i forbindelse med vedlikehold. Imidlertid oppfordres
medlemsstatene til å anvende TSI-ene ved utskifting i
forbindelse med vedlikehold når dette er mulig, og når
omfanget av vedlikeholdsarbeidet tillater det.

6)

I sin nåværende versjon behandler ikke TSI-en alle
grunnleggende krav fullt ut. I samsvar med artikkel 17
i direktiv 2001/16/EF og artikkel 17 i direktiv 96/48/
EF er tekniske aspekter som ikke omfattes av TSI-en,
identifisert som «åpne punkter» i vedlegg C til denne
TSI-en.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/
EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til jernbanesystemet
for konvensjonelle tog(1), særlig artikkel 6 nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/48/
EF av 23. juli 1996 om samtrafikkevnen til det transeuropeiske
jernbanesystem for høyhastighetstog(2), særlig artikkel 6 nr.
1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF
og artikkel 5 nr. 1 i direktiv 96/48/EF skal hvert av
delsystemene omfattes av én teknisk spesifikasjon for
samtrafikkevne (TSI). Om nødvendig kan et delsystem
omfattes av flere TSI-er, og én TSI kan omfatte flere
delsystemer. Beslutningen om å utvikle og/eller revidere
en TSI og valget av TSI-ens tekniske og geografiske
virkeområde krever et mandat i samsvar med artikkel 6
nr. 1 i direktiv 2001/16/EF og artikkel 6 nr. 1 i direktiv
96/48/EF.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 7.3.2008, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 15.
(1) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 2007/32/
EF (EUT L 141 av 2.6.2007).
(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 6. Direktivet sist endret ved direktiv 2007/32/
EF.
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8)

9)
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I samsvar med artikkel 17 i direktiv 2001/16/EF og
artikkel 17 i direktiv 96/48/EF skal hver medlemsstat
underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen
om de relevante nasjonale tekniske reglene som benyttes
for å gjennomføre grunnleggende krav knyttet til slike
«åpne punkter», om de organer den utpeker til å utføre
vurderingen av samsvar eller bruksegnethet, og om den
framgangsmåten som benyttes til å verifisere delsystemers
samtrafikkevne i henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv
2001/16/EF. For sistnevnte formål bør medlemsstatene
så langt det er mulig anvende prinsippene og kriteriene
fastsatt i direktiv 2001/16/EF og 96/48/EF. Når det er
mulig, bør medlemsstatene benytte de organer som er
meldt i henhold til artikkel 20 i direktiv 2001/16/EF
og artikkel 20 i direktiv 96/48/EF. Kommisjonen bør
analysere opplysningene framlagt av medlemsstatene om
nasjonale regler, framgangsmåter, organer med ansvar for
å gjennomføre framgangsmåtene og framgangsmåtenes
varighet, og bør eventuelt drøfte med Komiteen om det
er behov for å treffe tiltak.
Den aktuelle TSI-en bør ikke kreve bruk av en viss
teknologi eller bestemte tekniske løsninger, unntatt i de
tilfeller der dette er absolutt nødvendig av hensyn til
samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem
for konvensjonelle tog.
TSI-en bygger på den beste tilgjengelige sakkunnskapen
på det tidspunktet da utkastet ble utarbeidet. Den
teknologiske utviklingen eller endringer i driftsmessige,
sikkerhetsmessige eller samfunnsmessige krav kan gjøre
det nødvendig å endre eller utfylle denne TSI-en. Om
nødvendig bør det i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv
2001/16/EF eller artikkel 6 nr. 3 i direktiv 96/48/EF
igangsettes en framgangsmåte for gjennomgåelse eller
ajourføring.

10) For å oppmuntre til nyskaping og ta hensyn til tilegnet
erfaring bør vedlagte TSI revideres regelmessig.
11) Når det framlegges forslag om nyskapende løsninger,
skal produsenten eller oppdragsgiveren opplyse om
hvordan de avviker fra det aktuelle avsnittet i TSI-en.
Det europeiske jernbanebyrå skal fastsette de relevante
funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for løsningen
og utarbeide vurderingsmetodene.
12) I henhold til mandatet skulle TSI-en for sikkerhet i
jernbanetunneler omfatte tiltak for å forbygge og begrense
følgene av ulykker og hendelser i tunneler, særlig dersom
de er forbundet med brannfare. Alle relevante potensielle
risikoer skulle behandles i denne sammenhengen,
herunder risikoer knyttet til avsporing, kollisjon, brann
og utslipp av farlige stoffer. Disse formålene og risikoene
skulle imidlertid tas hensyn til bare i den grad de
hadde en innvirkning på delsystemene som beskrevet
i direktivene, og bare dersom spesifikasjonene som
fulgte av dem, kunne knyttes til relevante grunnleggende
krav. Flere delsystemer skulle tas i betraktning, først
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og fremst «infrastruktur», «rullende materiell», «drift
og trafikkstyring» og «vedlikehold», som beskrevet i
vedlegg II til direktivene.
13) Sakkyndige på jernbanetunneler fra Den internasjonale
jernbaneunion (UIC) og De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa (UNECE) har i perioden 20002003 evaluert og samlet de beste tiltakene som for
tiden anvendes i Europa for å sørge for sikkerhet i
nye og eksisterende tunneler. De sakkyndige fra
infrastrukturforvaltere, jernbaneforetak, produsenter av
rullende materiell og forskerne som var samlet i TSIarbeidsgruppen i perioden 2003-2005, har begynt sin
utvelging ved å vurdere disse anbefalingene om god
praksis. I likhet med de sakkyndige fra UIC og UNECE
var AEIFs sakkyndige av den oppfatning at jernbanenes
styrke ligger i forebygging av ulykker. Forebyggende
tiltak er generelt mer kostnadseffektive enn begrensningseller redningstiltak. En kombinasjon av forebyggende
og begrensende tiltak supplert med selvrednings- og
redningstiltak vil best tjene målet om optimal sikkerhet
til en rimelig kostnad.
14) Hovedmålet med grunndirektivene 96/48/EF og 2001/16/
EF er samtrafikkevne. Formålet var å harmonisere de
sikkerhetstiltakene og tekniske reglene som anvendes
i dag, for å muliggjøre samtrafikkevne og tilby
passasjerer i hele Europa en enhetlig plan for sikkerhet
og sikkerhetstiltak. Dessuten bør et tog som er i samsvar
med denne TSI-en (og TSI-en for rullende materiell),
på generelt grunnlag aksepteres i alle tunneler i det
transeuropeiske jernbanenettet.
15) Sikkerhetsnivået i Fellesskapets jernbanesystem er generelt
høyt, særlig sammenlignet med veitransport. Tunneler er
fra et statistisk synspunkt enda tryggere enn resten av
jernbanenettet. Det er imidlertid viktig at sikkerheten
minst opprettholdes på dagens nivå i den pågående
omstruktureringsfasen, som består i å skille ut funksjoner
som tidligere var integrert i jernbaneforetakene, og i
økende grad erstatte egenkontrollen i jernbanesektoren
med offentlig kontroll. Dette var hovedbegrunnelsen
for direktiv 2004/49/EF om sikkerhet på Fellesskapets
jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF
om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/
EF om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet,
innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur
og sikkerhetssertifisering (jernbanesikkerhetsdirektivet)
(1), og sikkerheten bør forbedres ytterligere så langt
det er praktisk mulig, samtidig som det tas hensyn til
jernbanetransportens konkurranseevne.
16) Målet med denne TSI-en var å styre den tekniske
utviklingen innen tunnelsikkerhet i retning av
harmoniserte og kostnadseffektive tiltak som så langt det
er praktisk mulig bør være de samme over hele Europa.
(1)

EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.
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17) Denne TSI-en får anvendelse både på tunneler som ligger
på landet og har lite trafikkvolum, og tunneler som ligger
midt i byområder og trafikkeres av et stort antall tog og
passasjerer. Denne TSI-en fastsetter bare minstekrav.
Samsvar med TSI-en utgjør ikke i seg selv noen garanti
for sikker ibruktaking og drift. Alle parter som er involvert
i arbeid med sikkerhetsspørsmål, bør samarbeide om å
oppnå et hensiktsmessig sikkerhetsnivå for den aktuelle
tunnelen, i samsvar med bestemmelsene i denne TSIen og direktivene om samtrafikkevne. Medlemsstatene
oppfordres til, hver gang de åpner en ny tunnel, eller
når samtrafikktog skal kjøre i eksisterende tunneler, å
kontrollere om de lokale forholdene (herunder trafikktype
og -tetthet) krever tiltak utover dem som er angitt i denne
TSI-en. De kan gjøre dette ved hjelp av en risikoanalyse
eller en annen metode som representerer det nåværende
utviklingstrinn i teknikken. Denne kontrollen utgjør
en del av framgangsmåtene for sikkerhetssertifisering
og sikkerhetsgodkjenning fastsatt i artikkel 10 og 11 i
jernbanesikkerhetsdirektivet.

18) Enkelte medlemsstater har allerede truffet sikkerhetstiltak
som krever et høyere sikkerhetsnivå enn det som er fastsatt
i denne TSI-en. Slike gjeldende regler må vurderes i
sammenheng med artikkel 8 i jernbanesikkerhetsdirektivet.
Dessuten skal medlemsstatene, i samsvar med artikkel
4 i samme direktiv, sørge for at jernbanesikkerheten
opprettholdes i sin alminnelighet og så langt det er
praktisk mulig stadig forbedres, idet det tas hensyn til
utviklingen av Fellesskapets regelverk og den tekniske og
vitenskapelige utvikling, med hovedvekt på forebygging
av alvorlige ulykker.

19) Medlemsstatene står fritt til å anmode om strengere
tiltak for særlige situasjoner, forutsatt at disse
tiltakene ikke hindrer samtrafikkevnen. Artikkel 8 i
jernbanesikkerhetsdirektivet og nr. 1.1.6 i denne TSIen åpner for denne muligheten. Slike strengere krav
kan bygge på en scenario- og risikoanalyse, og kan
gjelde delsystemene «infrastruktur», «energi» og
«drift og trafikkstyring». Medlemsstatene forventes å
vurdere slike strengere krav på bakgrunn av jernbanens
økonomiske levedyktighet og etter samråd med de
berørte infrastrukturforvaltninger, jernbaneforetak og
redningstjenester.

20) Ved fastsettelsen av de tiltak som skal treffes for
tunneler og tog, er det definert bare et begrenset antall
ulykkestyper. Det er angitt relevante tiltak som vil fjerne
eller i betydelig grad redusere risikoene i forbindelse
med disse ulykkestypene. De er utarbeidet innenfor
kategoriene forebygging, begrensning, evakuering og
redning. Vedlegg D til denne TSI-en viser det kvalitative
forholdet mellom ulykkestypene og tiltakene, med
angivelse av hvilke tiltak som gjelder for hver kategori
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av ulykkestyper. Følgelig er anvendelsen av denne TSIen ingen garanti mot dødsulykker.
21) Når det gjelder redningstjenestenes rolle og ansvar,
hører det under de nasjonale myndighetenes kompetanse
å fastsette dette. De tiltak som er angitt i denne TSIen på området redning, bygger på den antakelsen at
redningstjenester som griper inn ved en tunnelulykke,
skal beskytte liv, ikke materielle verdier som kjøretøyer
eller konstruksjoner. I denne TSI-en angis også
redningstjenestenes forventede oppgave ved hver
ulykkestype.
22) Bestemmelsene i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i rådsdirektiv 96/48/
EF —
GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Kommisjonen vedtar herved en teknisk spesifikasjon for
samtrafikkevne («TSI») for sikkerhet i jernbanetunneler i
det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog,
i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF, og i
det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, i
samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF.
TSI-en er fastsatt i vedlegget til dette vedtak.
Denne TSI-en får full anvendelse på det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog, som definert i vedlegg I
til direktiv 2001/16/EF, og det transeuropeiske jernbanesystem
for høyhastighetstog, som definert i vedlegg I til direktiv
96/48/EF, idet det tas hensyn til artikkel 2 i dette vedtak.
Artikkel 2
1. Med hensyn til de punktene som er klassifisert som «åpne
punkter» i vedlegg C til denne TSI-en, skal de vilkårene som
må oppfylles ved verifisering av samtrafikkevnen i henhold
til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 96/48/EF og artikkel 16 nr. 2 i
direktiv 2001/16/EF, være de gjeldende tekniske regler som
brukes i den medlemsstaten som godkjenner ibruktaking av de
delsystemene som omfattes av dette vedtak.
2. Hver medlemsstat skal innen seks måneder etter at dette
vedtak er meddelt, underrette de øvrige medlemsstatene og
Kommisjonen om
a) listen over gjeldende tekniske regler nevnt i nr. 1,
b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll
som skal benyttes ved anvendelsen av disse reglene,
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c) hvilke organer den har utpekt til å gjennomføre disse
framgangsmåtene for samsvarsvurdering og kontroll.
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Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. desember 2007.
Artikkel 3

For Kommisjonen
Jacques BARROT

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2008.

Visepresident
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1.

INNLEDNING

1.1.

Teknisk virkeområde

1.1.1.

Tunnelsikkerhet som en del av den generelle sikkerheten
Denne TSI-en får anvendelse på nye, fornyede og opprustede delsystemer. Den omfatter følgende
delsystemer nevnt i vedlegg II til direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/
EF: «infrastruktur» («INF»), «energi» («ENE»), «styring, kontroll og signal» («CCS»), «drift og
trafikkstyring» («OPE») og «rullende materiell» («RST»).
Sikkerheten i tunneler påvirkes av generelle jernbanesikkerhetstiltak (som f.eks. signaler) som ikke
omhandles i denne TSI-en. Her fastsettes bare særlige tiltak beregnet på å redusere særskilte risikoer
forbundet med tunneler.
Generelle jernbanesikkerhetstiltak:
Risikoer forbundet med selve jernbanedriften, f.eks. avsporing og kollisjon med andre tog, omfattes av
generelle jernbanesikkerhetstiltak. Tunnelmiljøet og dermed noen av de tilhørende forebyggende tiltakene
omhandles i denne TSI-en i den utstrekning de virker inn på sikkerheten i jernbanetunneler.
Særlige tiltak for tunneler:
Formålet med denne TSI-en er å fastsette et helhetlig sett av tiltak for delsystemene «infrastruktur«,
«energi», «styring, kontroll og signal», «rullende materiell» og «drift og trafikkstyring» og derved
sørge for et optimalt sikkerhetsnivå i tunneler på den mest kostnadseffektive måten. Denne TSI-en skal
muliggjøre fri bevegelighet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystem på harmoniserte
sikkerhetsvilkår for tog som er i samsvar med direktiv 96/48/EF (om høyhastighetslinjer) og 2001/16/EF
(om konvensjonelle linjer).

1.1.2.

Tunnellengde
−

Alle spesifikasjoner i denne TSI-en gjelder tunneler som er lengre enn 1 km, med mindre annet er
angitt.

−

For tunneler som er lengre enn 20 km, kreves det en særlig sikkerhetsundersøkelse som kan føre til at
det fastsettes ytterligere sikkerhetstiltak som ikke omfattes av denne TSI-en, for å sikre et akseptabelt
brannsikkerhetsnivå for samtrafikktog (tog som oppfyller kravene i de relevante TSI-ene).

−

Tunneler som følger etter hverandre, anses IKKE som én tunnel dersom følgende to krav er oppfylt:
A) Det er et over 500 m langt avsnitt i friluft mellom dem, og
B) det er adgang/utgang til et sikkert område i det åpne avsnittet.

1.1.3.

Brannsikkerhetskategorier for rullende materiell for passasjertrafikk
Rullende materiell som brukes i tunneler, skal tilhøre brannsikkerhetskategori A eller B, som definert
nedenfor (definisjonene er harmonisert med HS RST TSI 4.2.7.2.1og prEN45545 del 1).
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1.1.3.1.

Rullende materiell til bruk i tunneler med lengde på opptil 5 km
Rullende materiell som er konstruert og bygd for drift på underjordiske strekninger og i tunneler med
lengde på høyst 5 km med siderømningsveier, defineres som kategori A. Dersom en brannalarm aktiveres,
skal toget fortsette til et sikkert område (se definisjon i nr. 4.2.2.6.1) som ikke er mer enn 4 minutters
kjøretid unna, forutsatt at toget kan holde en fart på 80 km/t. I det sikre området skal passasjerer og
personale kunne rømme toget. Dersom det ikke er mulig for toget å fortsette, skal det evakueres ved hjelp
av infrastrukturinnretningene i tunnelen.

1.1.3.2.

Rullende materiell til bruk i alle tunneler
Rullende materiell som er konstruert og bygd for drift i alle tunneler i det transeuropeiske jernbanenettet,
defineres som kategori B. Det skal finnes brannskiller som gjør det mulig å beskytte passasjerer og
personale mot virkningene av varme og røyk om bord i et brennende tog i 15 minutter. Brannskillene og
andre tiltak til sikring av kjøreevnen skal gjøre det mulig for slike tog å forlate en 20 km lang tunnel og
nå fram til et sikkert område, forutsatt at toget kan holde en fart på 80 km/t. Dersom det ikke er mulig for
toget å forlate tunnelen, skal det evakueres ved hjelp av infrastrukturinnretningene i tunnelen.

1.1.3.3

Rullende materiell i tunneler med underjordiske stasjoner
Dersom underjordiske stasjoner som definert i nr. 1.1.4 er angitt som evakueringssteder i beredskapsplanen,
og dersom avstanden mellom flere underjordiske stasjoner som følger etter hverandre, og avstanden
mellom nærmeste underjordiske stasjon og tunnelåpningen er mindre enn 5 km, skal togene oppfylle
kravene i kategori A.

1.1.4.

Underjordiske stasjoner
Med hensyn til jernbanedelsystemer skal stasjoner som ligger i tunneler, oppfylle de relevante
spesifikasjonene i denne TSI-en.
I tillegg skal de deler av stasjonen som er åpne for allmennheten, være i samsvar med de nasjonale
brannsikkerhetsreglene.
Dersom disse to vilkårene er oppfylt, kan en underjordisk stasjon anses som et sikkert område som angitt
i nr. 4.2.2.6.1.

1.1.5.

Farlig gods
De generelle sikkerhetstiltakene som gjelder transport av farlig gods, er fastsatt i TSI-en for drift og
trafikkstyring og i reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID). Ingen særlige
tiltak for tunneler er fastsatt i denne TSI-en. Vedkommende nasjonale myndighet kan fastsette særlige
tiltak i samsvar med nr. 1.1.6.

1.1.6.

Særlige sikkerhetskrav i medlemsstatene
Generelt er spesifikasjonene i denne TSI-en harmoniserte krav. Som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i direktiv
2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet) skal det eksisterende sikkerhetsnivået i en stat ikke reduseres.
Medlemsstatene kan beholde strengere krav, så lenge disse ikke hindrer drift av tog som er i samsvar med
direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF.
De kan fastsette nye og strengere krav i samsvar med artikkel 8 i direktiv 2004/49/EF
(jernbanesikkerhetsdirektivet); Kommisjonen skal underrettes om disse kravene før de innføres. Slike
strengere krav skal bygge på en risikoanalyse og være begrunnet ut fra en særlig risikosituasjon. De skal
utarbeides etter samråd med infrastrukturforvaltningen og vedkommende redningsmyndigheter og skal
underkastes en kostnads- og nytteanalyse.

1.1.7.

Risikoomfang, risikoer som ikke omfattes av denne TSI-en
Denne TSI-en omfatter særlige risikoer for passasjerenes og togpersonalets sikkerhet i tunneler i
forbindelse med ovennevnte delsystemer.
Følgende risikoer omfattes ikke av denne TSI-en:
−

terrorisme, dvs. en bevisst og overlagt handling som er ment å forårsake ødeleggelse, personskade og
tap av menneskeliv,

−

helse og sikkerhet for personale som arbeider med vedlikehold av faste installasjoner i tunneler,
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1.2.

−

økonomisk tap som skyldes skade på konstruksjoner og tog,

−

ulovlig inntrenging i tunneler,

−

virkningen av et avsporet tog på tunnelkonstruksjonen; i henhold til en sakkyndig vurdering vil
virkningen av et avsporet tog ikke være tilstrekkelig til å redusere tunnelkonstruksjonens bæreevne,

−

sikkerhetsproblemer som skyldes aerodynamiske virkninger av passerende tog, omfattes ikke av
denne TSI-en (se HS INS TSI).

Geografisk virkeområde
Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle
tog, som beskrevet i vedlegg I til direktiv 2001/16/EF, og det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog, som beskrevet i vedlegg I til direktiv 96/48/EF.

1.3.

Innholdet i denne TSI-en
I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, gjelder det for
denne TSI-en at den
a) angir det tilsiktede virkeområdet (en del av jernbanenettet eller det rullende materiellet som
omhandles i vedlegg I til nevnte direktiv, eller av et delsystem eller en del av et delsystem som
omhandles i vedlegg II til nevnte direktiv) — kapittel 2,
b) fastlegger grunnleggende krav for hvert aktuelt delsystem og dets grensesnitt mot andre delsystemer
— kapittel 3,
c) fastlegger funksjonelle og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets grensesnitt mot andre
delsystemer må oppfylle. Om nødvendig kan disse spesifikasjonene variere avhengig av delsystemets
bruk, f.eks. avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer, knutepunkter og/eller rullende materiell
som omhandles i vedlegg I til nevnte direktiv — kapittel 4,
d) fastlegger hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som omfattes av europeiske spesifikasjoner,
herunder europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske
jernbanesystem for konvensjonelle tog — kapittel 5,
e) angir, i hvert tilfelle som vurderes, hvilke framgangsmåter som skal brukes for å vurdere samsvar eller
bruksegnethet. Dette omfatter særlig de modulene som er fastsatt i rådsbeslutning 93/465/EØF, eller
eventuelt de særlige framgangsmåtene som skal benyttes for enten å vurdere samtrafikkomponentenes
samsvar eller bruksegnethet, samt ved EF-verifiseringen av delsystemene – kapittel 6,
f)

angir strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de trinnene som
må gjennomføres for å få en gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der
overholdelse av TSI-en skal være gjeldende norm — kapittel 7,

g) angir hvilke faglige kvalifikasjoner det berørte personalet må ha med henblikk på drift av det berørte
delsystemet og gjennomføring av TSI-en — kapittel 4.
I samsvar med artikkel 5 nr. 5 kan det dessuten for hver TSI fastsettes bestemmelser om særtilfeller; disse
er omhandlet i kapittel 7.
Denne TSI-en omfatter også, i kapittel 4, særlige drifts- og vedlikeholdsregler for det virkeområdet som
er angitt i nr. 1.1. og 1.2 ovenfor.
2.

DEFINISJON AV ASPEKT/VIRKEOMRÅDE

2.1.

Generelt
TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler omfatter alle deler av jernbanesystemet som er relevante for
passasjerenes og togpersonalets sikkerhet under kjøring i jernbanetunneler. De berørte delsystemene er
angitt i nr. 1.1 «Teknisk virkeområde», der det også framgår at det bare er særlige sikkerhetstiltak for
tunneler som omhandles i denne TSI-en. Kapittel 2.2 omhandler risikoscenarioer i tunneler.
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Sikkerheten i tunneler styrkes gjennom tiltak på fire områder: forebygging, begrensning, evakuering og
redning. Det viktigste området er forebygging, etterfulgt av begrensning osv. Et viktig trekk ved jernbaner
er deres iboende mulighet til å forhindre ulykker ved at trafikken foregår på skinner og blir kontrollert
og regulert ved hjelp av et signalsystem. Sikkerhetstiltak på de ulike områdene gir til sammen en lav
restrisiko.

2.2.

Risikoscenarioer

I denne TSI-en forutsettes det at rene «jernbanerisikoer» omfattes av egnede tiltak som generelt følger
av de gjeldende sikkerhetsstandardene i jernbanesektoren, og som styrkes av de andre TSI-ene som er i
ferd med å bli sluttført, eller som Det europeiske jernbanebyrå (ERA) vil få i oppdrag å utarbeide. Denne
TSI-en omhandler imidlertid også tiltak som vil kunne hindre eller begrense problemer i forbindelse med
evakuerings- eller redningsoperasjoner etter en jernbaneulykke.

Det er angitt relevante tiltak som vil fjerne eller i betydelig grad redusere risikoene i forbindelse med
disse scenarioene. Tiltakene er utarbeidet innenfor kategoriene forebygging, begrensning, evakuering og
redning. De omtales imidlertid ikke under disse overskriftene i denne TSI-en, men under overskriftene
for de berørte delsystemene.
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Tiltakene foreskriver hvordan det skal reageres på følgende tre typer hendelser:
2.2.1.

«Varme» hendelser: brann, eksplosjon etterfulgt av brann, utslipp av giftig røyk eller gass
Den største faren er brann. Det forutsettes at brannen starter i et passasjertog eller i en drivenhet og er
fullt utviklet 15 minutter etter at den har brutt ut. Brannen blir oppdaget, og det slås alarm i løpet av disse
første 15 minuttene.
Dersom det er mulig, forlater toget tunnelen.
Dersom toget stanser, evakueres passasjerene etter togpersonalets anvisninger eller tar seg til et sikkert
område på egen hånd.

2.2.2.

«Kalde» hendelser: kollisjon, avsporing
De særlige tiltakene for tunneler dreier seg først og fremst om adgangs-/utgangsveier til bruk ved
evakueringen og ved redningsstyrkenes innsats. Forskjellen fra «varme» scenarioer er at det her ikke er
samme tidspress som i de farlige omgivelsene som en brann skaper.

2.2.3.

Langvarig stans
En langvarig stans (en ikke planlagt stans på over ti minutter i en tunnel, uten at det er brann om bord) er
ikke i seg selv en trussel mot passasjerer og personale. Den kan imidlertid føre til panikk og til spontan,
ukontrollert evakuering som utsetter folk for de farer som finnes i en tunnel. Det skal treffes tiltak for å
holde en slik situasjon under kontroll.

2.2.4.

Unntak
De scenarioene som ikke omfattes, er oppført i nr. 1.1.7.

2.3.

Redningstjenestenes rolle
Redningstjenestenes rolle fastsettes av vedkommende nasjonale myndighet. De tiltak som er angitt i
denne TSI-en på området redning, bygger på den antakelsen at redningstjenester som griper inn ved
en tunnelulykke, skal ha som første prioritet å beskytte liv, ikke materielle verdier som kjøretøyer eller
konstruksjoner. Den antatte forventningen er at de
ved en «varm» hendelse
−

forsøker å redde personer som ikke selv kan nå fram til et sikkert område,

−

gir førstehjelp til evakuerte,

−

bekjemper brann i den utstrekning det kreves for å beskytte seg selv og personer i fare,

−

leder evakueringen fra sikre områder inne i tunnelen til friluft,

ved en «kald» hendelse
−

gir førstehjelp til alvorlig skadde personer,

−

befrir personer som sitter fast,

−

evakuerer personer.

Denne TSI-en inneholder ingen krav til tid eller resultater. Selv om ulykker med mange dødsfall i
jernbanetunneler er sjeldne, kan det i svært sjeldne tilfeller forekomme hendelser der selv godt utstyrte
redningstjenester vil være maktesløse, f.eks. en større brann som involverer et godstog.
Detaljerte scenarioer tilpasset lokale forhold skal utarbeides for de beredskapsplanene som skal
godkjennes av vedkommende nasjonale myndighet. Dersom det i henhold til disse planene forventes mer
av redningstjenestene enn i antakelsene ovenfor, kan det treffes ytterligere tiltak eller stilles ytterligere
utstyr til rådighet.
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Vedlegg D viser det kvalitative forholdet mellom hendelsestyper og tiltak. Dessuten inneholder vedlegg
D en fullstendig beskrivelse av hvordan de nevnte tiltakene bidrar på de fire områdene nevnt i nr. 2.1:
forebygging, begrensning, evakuering og redning.

3.

GRUNNLEGGENDE KRAV
I dette kapittel angis de grunnleggende kravene, som fastsatt i vedlegg III til direktivet, som får anvendelse
på det delsystemet, den delen av et delsystem eller det aspektet som berøres.
Det beskrives hvordan det er tatt hensyn til hvert av disse grunnleggende kravene i TSI-en, f.eks.
gjennom en funksjonell eller teknisk spesifikasjon, en driftsregel eller et vilkår med hensyn til personalets
kompetansenivå.

3.1.

Grunnleggende krav som fastsatt i direktiv 2001/16/EF
I vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, fastsettes følgende
grunnleggende krav som skal oppfylles i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog:
−

Sikkerhet

−

Pålitelighet og tilgjengelighet

−

Helse

−

Miljøvern

−

Teknisk forenlighet

Sikkerhet og teknisk forenlighet anses som relevante for denne TSI-en. (Pålitelighet og tilgjengelighet
kan anses som en forutsetning for sikkerheten og bør ikke reduseres som resultat av bestemmelsene i
denne TSI-en. Helse og miljøvern involverer de samme detaljerte grunnleggende kravene i vedlegg III
til direktivet.)

3.2.

Detaljerte grunnleggende krav knyttet til tunnelsikkerhet
De detaljerte grunnleggende kravene oppført i vedlegg III til direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv
2004/50/EF, som er relevante for tunnelsikkerhet, er angitt i kursiv nedenfor.
Nr. 1.1.1 i vedlegg III (Allmenne krav): Planlegging, bygging eller montering samt vedlikehold og kontroll
av sikkerhetskritiske komponenter, særlig komponenter som medvirker ved togtrafikken, skal garantere
at sikkerhetsnivået tilsvarer de mål som er fastsatt for nettet, også under spesifiserte forhold der det
inntreffer svikt.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2
«Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for delsystemene» og nr. 4.5 «Vedlikeholdsregler».
Nr. 1.1.4 i vedlegg III (Allmenne krav): Ved planleggingen av faste anlegg og rullende materiell og valg
av materialer må det tas sikte på å begrense utvikling, spredning og skadevirkninger av ild og røyk i
tilfelle brann.
Dette grunnleggende kravet er oppfylt ved de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2.2.3 «Krav
til brannsikring av konstruksjoner», nr. 4.2.2.4 «Krav til brannsikring av byggematerialer» og nr. 4.2.5.1
«Materialegenskaper for rullende materiell».
Nr. 2.1.1 i vedlegg III (Infrastruktur): Det må treffes egnede tiltak for å forhindre adgang til eller uønsket
inntrenging i anleggene.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2.2.2
«Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom».
Det må fastsettes egnede bestemmelser for å ta hensyn til de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom denne TSI-en som helhet; den gjelder for tunneler som er
mellom 1 og 20 km lange. For tunneler som er lengre enn 20 km, se nr. 1.1.2.
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Nr. 2.2.1 i vedlegg III (Energi): Driften av energiforsyningssystemet må ikke svekke sikkerheten, verken for
tog eller personer (brukere, driftspersonell, beboere langs jernbanelinjen og tredjemann).
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr.
4.2.3.1 «Seksjonering av kjøreledning eller strømskinner», nr. 4.2.3.2 «Jording av kjøreledning eller
strømskinner», nr. 4.2.3.5 «Elektriske installasjoners pålitelighet» og nr. 4.2.3.4 «Krav til elektriske kabler
i tunneler».
Nr. 2.4.1 i vedlegg III (Rullende materiell): Ved faresituasjoner må passasjerene ha mulighet til å
informere lokomotivføreren, og personalet må ha mulighet til å oppnå kontakt med vedkommende.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr.
4.2.5.3 «Passasjeralarm» i HS RST TSI. I denne TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler vises det til
dette grunnleggende kravet i nr. 4.2.5.7 «Kommunikasjonsmidler i tog» og nr. 4.2.5.8 «Overstyring av
nødbrems».
Det må finnes nødutganger, og de må være merket.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.4.6
«Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer» og nr. 4.2.5.11 «Rømningsveier i
rullende materiell for passasjertrafikk».
Det må fastsettes egnede bestemmelser med henblikk på de særskilte sikkerhetsforhold i lange tunneler.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2.5.3
«Brannsikring av godstog», nr. 4.2.5.4 «Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk», nr.
4.2.5.5 «Ytterligere tiltak for å sikre kjøreevne for rullende materiell for passasjertrafikk med brann om
bord» og nr. 4.2.5.6 «Branndetektorer om bord».
Et nødbelysningssystem med tilstrekkelig styrke og varighet er obligatorisk om bord på togene.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2.5.9
«Nødbelysningssystem i toget».
Togene må være utstyrt med et personvarslingssystem som gir togpersonalet og personale i kontrollsentre
utenfor toget mulighet til å gi meldinger til passasjerene.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr. 4.2.5.7
«Kommunikasjonsmidler i tog».
Nr. 2.6.1 i vedlegg III (Drift og trafikkstyring): Tilpasningen av reglene for nettverksdrift og
kvalifikasjonene til lokomotivførerne, togpersonalet og til kontrollsentralenes personale må være av en
slik art at sikker drift kan garanteres, idet de ulike kravene som gjelder for innenlands trafikk og for trafikk
over landegrensene, skal tas i betraktning.
Vedlikeholdsarbeidene og hyppigheten av disse, vedlikeholds- og kontrollpersonalets opplæring og
kvalifikasjoner samt kvalitetssikringssystemene iverksatt av de berørte operatører ved kontroll- og
vedlikeholdssentrene må være av en slik art at de garanterer et høyt sikkerhetsnivå.
Dette grunnleggende kravet oppfylles gjennom de funksjonelle og tekniske spesifikasjonene i nr.
4.4.1 «Tilstandskontroll av tog og egnede tiltak», nr. 4.4.2 «Regler for nødssituasjoner», nr. 4.4.5
«Strekningsbok», nr. 4.4.3 Tunnelberedskapsplan og øvelser» og nr. 4.6.1 «Særlig tunnelkompetanse hos
togpersonale og annet personale».

4.

BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET

4.1.

Innledning
Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som omfattes av direktiv 2001/16/EF, endret
ved direktiv 2004/50/EF, og som delsystemene inngår i, er et integrert system der sammenhengen må
kontrolleres. Denne sammenhengen er kontrollert med hensyn til spesifikasjonene i denne TSI-en, dens
grensesnitt til de systemene den er integrert i, og drifts- og vedlikeholdsreglene for jernbanen.
Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav er aspektet «sikkerhet i jernbanetunneler»
i delsystemene «infrastruktur», «energi», «styring, kontroll og signal», «drift og trafikkstyring» og
«rullende materiell» for konvensjonelle tog omfattet av bestemmelsene i kapittel 4.2.
Denne TSI-en får anvendelse på nye, fornyede og opprustede delsystemer («infrastruktur», «energi»,
«styring, kontroll og signal», «drift og trafikkstyring», «rullende materiell») i tunneler. Vilkårene for
anvendelse av fornyede og opprustede delsystemer er fastsatt i artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF,
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som endret ved direktiv 2004/50/EF, og en gjennomføringsstrategi er skissert i kapittel 7. Kravene ved
opprusting eller fornyelse (beskrevet i kapittel 7) kan være mindre omfattende enn de som gjelder for de
aktuelle delsystemene (beskrevet i kapittel 4).
De funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for det aktuelle området og dets grensesnitt, som er beskrevet
i avsnitt 4.2 og 4.3, innebærer ikke et krav om bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger,
unntatt der dette er strengt nødvendig for å sikre samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for
høyhastighetstog. Nyskapende løsninger som ikke oppfyller kravene angitt i denne TSI-en, og/eller som
ikke kan vurderes som fastsatt i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder.
For å gi rom for teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utarbeides etter
framgangsmåten beskrevet i nr. 6.2.4.

4.2.

Delsystemenes funksjonelle og tekniske spesifikasjoner
På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende funksjonelle og tekniske
spesifikasjoner for de særlige aspektene som gjelder tunnelsikkerhet i ovennevnte delsystemer:

4.2.1.

Oversikt over spesifikasjonene

Delsystemet «infrastruktur»
Installasjon av sporveksler og skinnekryss
Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom
Krav til brannsikring av konstruksjoner
Krav til brannsikring av byggematerialer
Branndeteksjon
Utstyr for selvredning, evakuering og redning i tilfelle en hendelse
Definisjon av sikkert område
Generelt
Laterale og/eller vertikale nødutganger til det fri
Tverrpassasjer til det andre tunnelløpet
Alternative tekniske løsninger
Rømningsgangbaner
Nødbelysning langs rømningsveier
Nødkommunikasjon
Adgang for redningstjenester
Redningsområder utenfor tunneler
Vannforsyning

Delsystemet «energi»
Seksjonering av kjøreledning eller strømskinner
Jording av kjøreledning eller strømskinner
Strømforsyning
Krav til elektriske kabler i tunneler
Elektriske installasjoners pålitelighet
Delsystemet «styring, kontroll og signal»
Varmgangsdetektorer

Delsystemet «rullende materiell»
Materialegenskaper for rullende materiell
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Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk
Brannsikring av godstog
Kjøreevne
Vern av lokomotivfører
Brannsikring av tog som transporterer både passasjerer og gods eller veigående kjøretøyer
Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk
Ytterligere tiltak for å sikre kjøreevne for rullende materiell for passasjertrafikk med brann om bord
Generelle mål og krav til kjøreevne for passasjertog
Krav til bremser
Krav til trekkraft
Branndetektorer om bord
Kommunikasjonsmidler i tog
Overstyring av nødbrems
Nødbelysningssystem i toget
Avstenging av klimaanlegg i toget
Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk
Nødutganger for passasjerer
Inngangsdører for passasjerer
Informasjon og adgang for redningstjenester

Driftsregler
Tilstandskontroll av tog og egnede tiltak
Før toget settes i drift
Mens toget kjører
Sikkerhetsrelevant utstyr
Varmgang
Regler for nødssituasjoner
Tunnelberedskapsplan og øvelser
Innhold
Identifisering
Øvelser
Framgangsmåter ved jording
Strekningsbok
Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
Samordning mellom tunnelkontrollsentraler
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Vedlikeholdsregler
Tilstandskontroll av tunnel
Vedlikehold av rullende materiell
Rullende materiell for passasjertrafikk
Rullende materiell for godstrafikk

Faglige kvalifikasjoner
Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale

Helse- og sikkerhetsvilkår
Innretning for selvredning
4.2.2.

Delsystemet «infrastruktur»
Ved installasjon av sikkerhetsutstyr i jernbanetunneler skal det tas hensyn til aerodynamiske virkninger
av passerende tog.

4.2.2.1.

Installasjon av sporveksler og skinnekryss
Infrastrukturforvaltningen skal påse at det blir installert færrest mulig sporveksler og skinnekryss, i
samsvar med kravene til konstruksjon, sikkerhet og drift.

4.2.2.2.

Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom
Utstyrsrom og nødutganger skal være utstyrt med fysiske systemer, f.eks. låser, for å hindre ulovlig adgang
utenfra. Innenfra skal det alltid være mulig å åpne dørene for evakuering.

4.2.2.3.

Krav til brannsikring av konstruksjoner
Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler uansett lengde.
I tilfelle brann skal konstruksjonens integritet opprettholdes tilstrekkelig lenge til at passasjerer og
personale kan rømme toget på egen hånd eller evakueres, og til at redningstjenestene kan gripe inn uten
risiko for at konstruksjonen bryter sammen.
Den ferdige tunneloverflatens brannmotstand, enten det dreier seg om fjell eller betongkledning, skal
vurderes. Den skal kunne motstå den temperaturen som oppstår ved en brann, i et bestemt tidsrom. Den
spesifiserte temperatur-tidkurven (EUREKA-kurven) er vist i figuren nedenfor. Den skal bare benyttes ved
prosjektering av betongkonstruksjoner.
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4.2.2.4.

Krav til brannsikring av byggematerialer
Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler uansett lengde.
Denne spesifikasjonen gjelder for byggematerialer og installasjoner inne i tunneler, unntatt konstruksjoner,
som omfattes av nr. 4.2.2.3. De skal ha lav antennelighet eller være ubrennbare eller brannbeskyttet,
avhengig av konstruksjonskravene. Materialet i tunnelens underbygning skal oppfylle kravene i klasse A2
i EN 13501-1:2002. Ikke-bærende paneler og annet utstyr skal oppfylle kravene i klasse B i EN 135011:2002.

4.2.2.5.

Branndeteksjon
Tekniske rom er lukkede rom med inngangs-/utgangsdører inne i eller utenfor tunnelen som inneholder
det sikkerhetsutstyret som er nødvendig for følgende funksjoner: selvredning og evakuering,
nødkommunikasjon, redning og brannslokking samt forsyning av kjørestrøm. De skal være utstyrt med
detektorer som varsler infrastrukturforvaltningen i tilfelle brann.

4.2.2.6.

Utstyr for selvredning, evakuering og redning i tilfelle en hendelse

4.2.2.6.1.

Definisjon av sikkert område
Definisjon: Et sikkert område er et sted inne i eller utenfor en tunnel der alle følgende kriterier er oppfylt:

4.2.2.6.2.

−

Forholdene i området er slik at det er mulig å overleve der.

−

Området er tilgjengelig for personer med eller uten hjelp.

−

Personer kan redde seg selv dersom det er mulig, eller de kan vente på å bli reddet av redningstjenestene
i henhold til prosedyrene angitt i beredskapsplanen.

−

Det er mulig å kommunisere med infrastrukturforvaltningens kontrollsentral, enten via mobiltelefon
eller fast forbindelse.

Generelt
Ved prosjektering av en tunnel skal det tas hensyn til behovet for utstyr som muliggjør selvredning
og evakuering av togpassasjerer og personale, og som gjør det mulig for redningstjenestene å redde
mennesker i tilfelle en hendelse i en tunnel.
De tekniske løsningene beskrevet i nr. 4.2.2.6.3-4.2.2.6.5 oppfyller dette kravet, og en av disse skal velges.

4.2.2.6.3.

Laterale og/eller vertikale nødutganger til det fri
Slike utganger skal finnes minst for hver 1 000. meter.
Laterale og/eller vertikale nødutganger til det fri skal være minst 1,50 m brede og minst 2,25 m høye.
Døråpningene skal være minst 1,40 m brede og minst 2,00 m høye. Kravene til utganger som fungerer
som hovedatkomstvei for redningstjenestene, er beskrevet i nr. 4.2.2.11 «Adgang for redningstjenester».
Alle utganger skal være utstyrt med lys og skilt.

4.2.2.6.4.

Tverrpassasjer til det andre tunnelløpet
Tverrpassasjer mellom selvstendige tunneler som ligger ved siden av hverandre, gjør det mulig å
bruke den tilstøtende tunnelen som sikkert område. Tverrpassasjene skal være utstyrt med lys og skilt.
Tverrpassasjene skal være minst 2,25 m høye og minst 1,50 m brede. Dørene skal være minst 2,00 m høye
og minst 1,40 m brede. Tverrpassasjer som oppfyller disse kravene, skal finnes minst for hver 500. meter.

4.2.2.6.5.

Alternative tekniske løsninger
Alternative tekniske løsninger som gir et sikkert område med minst tilsvarende sikkerhetsnivå, er tillatt.
En teknisk undersøkelse skal foretas for å begrunne den alternative løsningen, som skal godkjennes av
vedkommende nasjonale myndighet.

Nr. 73/87

Nr. 73/88

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.2.2.7.

Rømningsgangbaner
Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 500 m.
Det skal anlegges gangbane på minst den ene siden av sporet i en enkeltsporstunnel og på begge sider
av sporet i en dobbeltsporstunnel. I bredere tunneler med flere enn to spor skal det være adgang til en
gangbane fra hvert enkelt spor.
Bredden på gangbanen skal være minst 0,75 m. Den frie høyden over gangbanen skal være minst 2,25 m.
Gangbanen skal minst være i nivå med sporet.
Lokale innsnevringer pga. hindringer i rømningsområdet skal unngås. Eventuelle hindringer skal ikke
redusere minstebredden til under 0,7 m, og hindringen skal ikke være lengre enn 2 m.
Håndlist skal installeres om lag 1 m over gangbanen og lede til et sikkert område. Håndlisten skal
plasseres utenfor gangbanens minstebredde. Før og etter en hindring skal håndlisten vinkles 30-40 o i
forhold til tunnelens lengderetning.

4.2.2.8.

Nødbelysning langs rømningsveier
Denne spesifikasjonen gjelder for alle sammenhengende tunneler som er lengre enn 500 m.
Det skal finnes nødbelysning som leder passasjerer og personale til et sikkert område i tilfelle en
nødssituasjon.
Annen belysning enn elektrisk kan godtas, forutsatt at den oppfyller den tiltenkte funksjonen.
Følgende belysning kreves:
Enkeltsporstunnel: på én side (samme side som gangbanen).
Dobbeltsporstunnel: på begge sider.
Plassering av lys: over gangbanen, så lavt som mulig, men ikke slik at det hindrer fri passasje for personer,
eller innebygd i håndlisten.
Luminansen skal være minst 1 lux på gangbanens nivå.
Selvstendighet og pålitelighet: nødstrømsforsyning eller andre innretninger som sikrer belysning i minst
90 minutter.
Dersom nødbelysningen er slokket under normale driftsforhold, skal den kunne tennes på begge følgende
måter:

4.2.2.9.

−

manuelt med brytere plassert for hver 250. meter inne i tunnelen,

−

av driftsansvarlig for tunnelen ved hjelp av fjernstyring.

Rømningsskilt
Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler som er lengre enn 100 m.
Rømningsskiltene skal vise nødutgangene samt avstanden og retningen til et sikkert område. Alle skilt
skal være utformet i samsvar med kravene i direktiv 92/58/EF av 24. juni 1992 om minimumskrav til
sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen, og i samsvar med ISO 3864-1.
Rømningsskiltene skal settes opp på sideveggene. Største avstand mellom skiltene skal være 50 m.
Dersom det finnes nødutstyr i tunnelen, skal det være skilt som viser hvor dette er plassert.

19.12.2013

19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.2.2.10.

Nødkommunikasjon
I hver tunnel skal det finnes et system for radiokommunikasjon mellom toget og kontrollsentralen ved
hjelp av GSM-R. Det er ikke behov for ytterligere kommunikasjonssystemer som f.eks. nødtelefoner.
Det skal være stabil radiodekning som gjør det mulig for redningstjenestene å kommunisere med
sine kommandoposter på stedet. Systemet skal være slik at redningstjenestene kan benytte sitt eget
kommunikasjonsutstyr.

4.2.2.11.

Adgang for redningstjenester
Redningstjenestene skal i tilfelle en hendelse kunne komme inn i tunnelen gjennom tunnelåpningene og/
eller gjennom egnede nødutganger (se nr. 4.2.2.6.3). Disse atkomstveiene skal være minst 2,25 m brede
og 2,25 m høye. Infrastrukturforvaltningen skal angi i beredskapsplanen hvilke innganger som er utpekt
som atkomstveier.
Dersom det i henhold til beredskapsplanen kreves adgang til vei, skal veien være så nær det planlagte
redningsområdet som mulig. Alternative atkomstmuligheter skal beskrives i beredskapsplanen.

4.2.2.12.

Redningsområder utenfor tunneler
Det skal anlegges redningsområder på minst 500 m2 nær tunnelen ved atkomstveiene. Eksisterende veier
kan anses om redningsområder. Dersom det ikke er praktisk mulig å få adgang til en vei, skal det sørges
for alternative løsninger i samråd med redningstjenestene.

4.2.2.13.

Vannforsyning
Det skal i samråd med redningstjenestene sørges for vannforsyning ved adgangspunktene til tunnelen.
Kapasiteten skal være minst 800 liter per minutt i to timer. Vannkilden kan være en hydrant eller ethvert
vannreservoar på minst 100 m3, f.eks. et basseng, en elv eller annet. Metoden for å bringe vannet til stedet
for hendelsen skal beskrives i beredskapsplanen.

4.2.3.

Delsystemet «energi»
Dette avsnittet gjelder for infrastrukturdelen av delsystemet «energi».

4.2.3.1.

Seksjonering av kjøreledning eller strømskinner
Denne spesifikasjonen gjelder for tunneler som er lengre enn 5 km.
Systemet for forsyning av kjørestrøm i tunneler skal inndeles i seksjoner på høyst 5 km hver. Denne
spesifikasjonen får bare anvendelse dersom signalsystemet tillater at det befinner seg flere enn ett tog på
hvert spor i tunnelen samtidig.
Bryterne skal plasseres i samsvar med kravene i tunnelberedskapsplanen og slik at antallet brytere i
tunnelen er minst mulig.
Det skal være mulighet for fjernstyring og inn- og utkopling av hver enkelt seksjon.
Det skal finnes kommunikasjonsmidler og belysning ved bryterne, slik at manuell betjening og
vedlikehold av bryterutstyret kan skje på en trygg måte.

4.2.3.2.

Jording av kjøreledning eller strømskinner
Det skal finnes jordingsinnretninger ved adgangspunktene til tunnelen og nær skillepunktene mellom
seksjonene (se nr. 4.2.3.1). Disse skal være enten manuelt betjente eller fjernstyrte faste installasjoner.
De kommunikasjonsmidlene og den belysningen som er nødvendig for å utføre jording, skal finnes på
stedet.
Framgangsmåter og ansvarsfordeling mellom infrastrukturforvaltningen og redningstjenestene i forbindelse
med jording skal være fastsatt i beredskapsplanen (se nr. 4.4.4 «Framgangsmåter ved jording»).
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4.2.3.3.

Strømforsyning
Strømfordelingsnettet i tunnelen skal være tilpasset redningstjenestenes utstyr i samsvar med
tunnelberedskapsplanen.
Enkelte nasjonale redningstjenester kan være selvforsynt med elektrisk kraft. I så fall kan det besluttes
ikke å stille strømforsyning til rådighet for disse tjenestene. En slik beslutning skal imidlertid framgå av
beredskapsplanen.

4.2.3.4.

Krav til elektriske kabler i tunneler
I tilfelle brann skal eksponerte kabler ha lav antennelighet, lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav
røyktetthet. Disse kravene er oppfylt dersom kablene er i samsvar med EN 50267-2-1 (1998), EN 502672-2 (1998) og EN 50268-2 (1999).

4.2.3.5.

Elektriske installasjoners pålitelighet
Elektriske installasjoner som er relevante for sikkerheten (branndeteksjon, nødbelysning, nødkommunikasjon
og andre systemer som infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren har utpekt som avgjørende for
passasjerenes sikkerhet i tunnelen), skal beskyttes mot skader som følge av mekanisk påvirkning, varme
eller brann. Fordelingsnettet skal være konstruert slik at det kan motstå uunngåelige skader forårsaket
f.eks. av strømforsyning gjennom alternative forbindelser. Strømforsyningen skal kunne fungere fullt ut
selv ved svikt i et hvilket som helst større element. Nødbelysning og kommunikasjonssystemer skal ha
90 minutters reservekapasitet.

4.2.4.

Delsystemet «styring, kontroll og signal»
Dette avsnittet gjelder for den delen av delsystemet «styring, kontroll og signal» som befinner seg langs
sporet.

4.2.4.1.

Varmgangsdetektorer
Varmgangsdetektorer eller utstyr for forebygging av varmgang skal installeres på strategiske punkter langs
sporet i jernbanenett med tunneler, slik at det er høy sannsynlighet for at varmgang oppdages før toget
kjører inn i en tunnel, og for at et defekt tog kan stanses før tunnelen.
Infrastrukturforvaltningen skal angi varmgangsdetektorene og deres plassering langs sporet i
infrastrukturregisteret. Jernbaneforetaket skal føre inn opplysninger om disse i strekningsboken.

4.2.5.

Delsystemet «rullende materiell»

4.2.5.1.

Materialegenskaper for rullende materiell
Ved utvelging av materialer og komponenter skal det tas hensyn til deres brannegenskaper.
Rullende materiell for passasjertrafikk: Nr. 4.2.7.2.2 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til
konvensjonelle tog.
Rullende materiell for godstrafikk: Se nr. 4.2.7.2.2.4 «Materialkrav» i CR RST TSI (godsvogner, versjon
EN07, datert 5.1.2005).

4.2.5.2.

Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk
Bestemmelsene i nr. 4.2.7.2.3.2 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell for passasjertrafikk til
konvensjonelle tog.

4.2.5.3.

Brannsikring av godstog

4.2.5.3.1.

Kjøreevne
Med hensyn til godstog stilles det ingen særlige krav til kjøreevne for trekkraftkjøretøyer eller vogner med
brann om bord (utover spesifikasjonene for godsvogner i CR RST TSI), selv om målet om å bringe toget
ut av tunnelen også gjelder for godstog. Branndetektorer om bord skal spesifiseres for trekkraftkjøretøyer
både i godstog og passasjertog (nr. 4.2.5.6).
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4.2.5.3.2.

Beskyttelse av lokomotivfører
Minstekrav til beskyttelse av lokomotivfører mot brann: Trekkraftkjøretøyer skal ha et brannskille som
beskytter førerhuset. Brannskillene skal kunne motstå brann i minst 15 minutter. Brannprøvingen skal
utføres i samsvar med kravene til prøving av brannmotstand i EN 1363-1.
(Merk: Når det gjelder beskyttelse av lokomotivfører, se også nr. 4.7.1.)

4.2.5.3.3.

Brannsikring av tog som transporterer både passasjerer og gods eller veigående kjøretøyer
I tog som transporterer både passasjerer og gods eller veigående kjøretøyer, skal passasjervognene
oppfylle de relevante kravene i kapittel 4.2.5 i denne TSI-en. Det kan fastsettes ytterligere driftsmessige
krav i nasjonal lovgivning for å ta hensyn til den ytterligere risikoen forbundet med slike tog, forutsatt
at disse kravene ikke hindrer drift av tog som er i samsvar med direktiv 2001/16/EF, som endret ved
direktiv 2004/50/EF. (Unntak for nasjonale, bilaterale, multilaterale eller multinasjonale avtaler er oppført
i kapittel 7.4.) Trekkraftkjøretøyer skal oppfylle de kravene som stilles til lokomotiver i passasjertog. For
godsvogner gjelder de relevante TSI-ene.

4.2.5.4.

Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk
Nr. 4.2.7.2.3.3 «Brannmotstand» i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til konvensjonelle tog.

4.2.5.5.

Ytterligere tiltak for å sikre kjøreevne for rullende materiell for passasjertrafikk med brann om bord:

4.2.5.5.1.

Generelle mål og krav til kjøreevne for passasjertog
Dette avsnittet inneholder tiltak som skal treffes for å øke sannsynligheten for at et passasjertog med brann
om bord kan fortsette å kjøre i
−

4 minutter for rullende materiell i brannsikkerhetskategori A i henhold til nr. 1.1.3.1. Dette kravet
anses for å være oppfylt dersom kravene til bremser (nr. 4.2.5.5.2) er oppfylt.

−

15 minutter for rullende materiell i brannsikkerhetskategori B i henhold til nr. 1.1.3.2. Dette kravet
anses for å være oppfylt dersom kravene til bremser og trekkraft (nr. 4.2.5.5.2 og nr. 4.2.5.5.3) er
oppfylt.

I tunneler som er lengre enn 20 km, skal det tas hensyn til behovet for ytterligere sikkerhetstiltak med
hensyn til infrastruktur og drift. Et tog i brannsikkerhetskategori B som oppfyller kravene i de relevante
TSI-ene, skal ikke hindres i å kjøre i tunneler som er lengre enn 20 km.
4.2.5.5.2.

Krav til bremser
Kravene til bremser i nr. 4.2.7.2.4 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til konvensjonelle tog
i brannsikkerhetskategori A og B.

4.2.5.5.3.

Krav til trekkraft
Kravene til trekkraft i nr. 4.2.7.2.4 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til konvensjonelle tog
i brannsikkerhetskategori B.

4.2.5.6.

Branndetektorer om bord
Kravene i nr. 4.2.7.2.3.1 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til konvensjonelle tog.

4.2.5.7.

Kommunikasjonsmidler i tog
Kravene i nr. 4.2.5.1 i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til konvensjonelle tog.

4.2.5.8.

Overstyring av nødbrems
Bestemmelsene i nr. 4.2.5.3 «Passasjeralarm» i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell til
konvensjonelle tog.
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4.2.5.9.
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Nødbelysningssystem i toget
Bestemmelsene i nr. 4.2.7.13 «Nødbelysning» i HS RST TSI gjelder også for rullende materiell for
passasjertrafikk til konvensjonelle tog, bortsett fra at nødbelysningen må fortsette å virke i 90 minutter
etter at hovedstrømforsyningen er brutt.

4.2.5.10.

Avstenging av klimaanlegg i toget
Bestemmelsene i nr. 4.2.7.12.1 «Passasjer- og personalområder utstyrt med klimaanlegg» i HS RST TSI
gjelder også for rullende materiell for passasjertrafikk til konvensjonelle tog.

4.2.5.11.

Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk

4.2.5.11.1.

Nødutganger for passasjerer
Nødutganger i rullende materiell for passasjertrafikk til konvensjonelle tog skal oppfylle kravene til
plassering, betjening og skilting i nr. 4.2.7.1.1 bokstav A-C i HS RST TSI.

4.2.5.11.2.

Inngangsdører for passasjerer
Hver dør skal være utstyrt med en innvendig og utvendig nødåpningsinnretning, i samsvar med nr.
4.2.2.4.2.1 bokstav g i HS RST TSI.

4.2.5.12.

Informasjon og adgang for redningstjenester
Redningstjenestene skal gis en beskrivelse av alt rullende materiell, slik at de kan håndtere nødssituasjoner.
De skal særlig få informasjon om hvordan de kommer inn i det rullende materiellet.

4.3.

Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene

4.3.1.

Generelt
TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler er en tverrgående TSI og angir derfor tiltak som gjelder flere andre
delsystemer, på en av følgende måter:
−

Ved at den bare viser til et bestemt nummer i det andre delsystemet.

−

Ved at den viser til et bestemt nummer i det andre delsystemet og utfyller dette med særlige krav for
jernbanetunneler (f.eks. nr. 4.5.1 «Tilstandskontroll av tunnel»).

−

Ved at den viser til et bestemt nummer i det andre delsystemet og angir at det også skal
gjelde for et delsystem som det i øyeblikket ikke finnes noen TSI for (f.eks. viser nr. 4.2.5.2
«Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk» til nr. 4.2.7.2.3.2 i HS RST TSI
og angir at det også skal gjelde for rullende materiell til konvensjonelle tog).

Listen over grensesnitt følger nedenfor. Henvisninger til andre numre i andre TSI-er må anses som
anbefalinger for de TSI-ene for konvensjonelle tog som det vises til.
4.3.2.

Grensesnitt mot delsystemet «infrastruktur»
CR SRT TSI

HS INS TSI

4.2.2.7 Rømningsgangbaner

4.2.23.2 Nødfortau i tunneler

4.5.1. Tilstandskontroll av tunnel

4.5.1 Vedlikeholdsplan

Henvisningene til grensesnittene mot CR INS vil bli gitt senere, når CR INS TSI er tilgjengelig.
4.3.2.1.

Rømningsgangbaner
Definisjonen av rømningsgangbaner er gitt i nr. 4.2.2.7 i CR SRT TSI. Det henvises til denne
spesifikasjonen i HS INS TSI. Den hører inn under CR SRT TSI.
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4.3.2.2.
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Tilstandskontroll av tunnel
Kontrollen av tunnelens tilstand baseres på de generelle spesifikasjonene i vedlikeholdsplanen i nr. 4.5.1
i HS TSI INS og i den kommende CR TSI INS med de ytterligere kravene som beskrives i nr. 4.5.1. i
denne TSI-en.

4.3.3.

Grensesnitt mot delsystemet «energi»
CR SRT TSI

4.2.3.1 Seksjonering
strømskinner

av

kjøreledning

HS ENE TSI

eller 4.2.7. Kontinuitet i strømforsyningen i tilfelle
forstyrrelser

Henvisningene til grensesnittene mot CR ENE vil bli gitt senere, når CR ENE TSI er tilgjengelig.
4.3.3.1.

Seksjonering av systemene for forsyning av kjørestrøm
Nr. 4.2.3.1 «Seksjonering av kjøreledning eller strømskinner» i TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler
og nr. 4.2.7 i HS ENE TSI omhandler de samme spørsmålene, nemlig seksjonering av kjøreledningen og
kontinuitet i driften. Disse punktene henger sammen.

4.3.4.

Grensesnitt mot delsystemet «styring, kontroll og signal»
CR SRT TSI

HS CCS TSI

4.2.4.1 Varmgangsdetektorer

CR CCS TSI

4.2.4.1

Varmgangsdetektorene må kunne detektere en overopphetet akselkasse. Det gis ingen spesifikasjon for
delsystemet SRT TSI, det angis bare hvor varmgangsdetektorene skal plasseres.
4.3.5.

Grensesnitt mot delsystemet «drift og trafikkstyring»
CR SRT TSI

HS OPE TSI

4.4.1 Tilstandskontroll av tog og egnede tiltak

CR OPE TSI

4.2.2.7.1
4.2.3.3
4.2.3.3.2
4.2.3.6.3
4.2.3.7

4.3.5.1.

4.4.3 Tunnelberedskapsplan og øvelser

4.2.3.7

4.4.5 Strekningsbok

4.2.1.2.2

4.4.6 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og
nødprosedyrer

4.2.3.7

4.6.1 Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet
personale

Nr. 4.6 og vedlegg
H og J

Tunnelberedskapsplan og øvelser
I tillegg til de kravene til håndtering av nødssituasjoner som er beskrevet i nr. 4.2.3.7 i CR OPE TSI,
gjelder de særlige kravene til en tunnelberedskapsplan som er beskrevet i nr. 4.4.3 i denne TSI-en.

4.3.5.2.

Strekningsbok
På linjer med tunneler skal strekningsboken oppfylle kravene beskrevet i nr. 4.4.5 i denne TSI-en i tillegg
til kravene beskrevet i nr. 4.2.1.2.2 i CR OPE TSI.

4.3.5.3.

Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
I tillegg til de kravene til håndtering av nødssituasjoner som er beskrevet i nr. 4.2.3.7 i CR OPE TSI,
gjelder de særlige kravene til tunnelsikkerhet som er beskrevet i nr. 4.4.6 i denne TSI-en.
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4.3.5.4.
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Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale
Kravene til faglig og språklig kompetanse og til den vurderingsprosessen som skal sikre at personalet har
denne kompetansen, er angitt i nr. 4.6 i CR OPE TSI, og i tillegg er den kompetansen som kreves for å
håndtere driftsforstyrrelser i tunneler, angitt i nr. 4.6.1 i SRT TSI.

4.3.6.

Grensesnitt mot delsystemet «rullende materiell»
CR SRT TSI

HS RST TSI

4.2.5.1 Materialegenskaper for rullende materiell

4.2.7.2.2

4.2.5.2 Brannslokkingsapparater for rullende materiell

4.2.7.2.3.2

CR WAG TSI
4.2.7.2.1

4.2.5.3 Brannsikring av godstog
4.2.5.4 Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk 4.2.7.2.3.3
4.2.5.5 Ytterligere tiltak for å sikre kjøreevne for rullende 4.2.7.2.4
materiell for passasjertrafikk med brann om bord
4.2.5.6 Branndetektorer om bord

4.2.7.2.3.1

4.2.5.7 Kommunikasjonsmidler i tog

4.2.5.1

4.2.5.8 Overstyring av nødbrems

4.2.5.3

4.2.5.9 Nødbelysningssystem i toget

4.2.7.13

4.2.5.10 Avstenging av klimaanlegg i toget

4.2.7.12.1

4.2.5.11 Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk 4.2.7.1.1 A-C
4.2.2.4.2.1 g
Henvisningene til grensesnittene mot CR RST, unntatt godsvogner, vil bli gitt senere, når den relevante
CR RST TSI er tilgjengelig.
4.3.6.1.

Materialegenskaper for rullende materiell
I nr. 4.2.5.1 angis brannegenskapene for materialer og komponenter. Der kreves de samme egenskapene
for rullende materiell for passasjertrafikk til konvensjonelle tog som for rullende materiell til
høyhastighetstog, og det vises derfor til nr. 4.2.7.2.2 i HS RST TSI. Når det gjelder rullende materiell for
godstrafikk til konvensjonelle tog, er de relevante kravene angitt i nr. 4.2.7.2.1 i CR WAG TSI.

4.3.6.2.

Andre spesifikasjoner for rullende materiell
Spesifikasjonene i nr. 4.2.5.2 og 4.2.5.4-4.2.5.11 i SRT TSI for rullende materiell til konvensjonelle
tog er de samme som for rullende materiell til høyhastighetstog.

4.3.7.

4.3.7.1.

Grensesnitt mot delsystemet «bevegelseshemmede personer»
CR SRT TSI

PRM TSI

4.2.2.7 Rømningsgangbaner

4.2.2.3 Rullestolplasser

Rømningsgangbaner
Dimensjonene på rømningsgangbanene er valgt på grunnlag av CR PRM TSI, der det kreves en bredde
på 0,75 m for bruk av rullestol.

4.4.

Driftsregler
Følgende driftsregler utgjør ikke en del av vurderingen av delsystemene.
På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende særlige driftsregler for
tunnelsikkerhet i de delsystemene som omfattes av denne TSI-en:
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4.4.1.

Tilstandskontroll av tog og egnede tiltak
Tilstanden til sikkerhetsrelevant utstyr om bord i toget skal kontrolleres
−

under vedlikehold av rullende materiell, av jernbaneforetaket eller av enheten med ansvar for
vedlikehold av rullende materiell (se nr. 4.5.2),

−

før toget settes i drift, av jernbaneforetaket,

−

mens toget kjører, av jernbaneforetaket.

Dette kravet utfyller nr. 4.2.2.7 i CR OPE TS.
4.4.1.1.

Før toget settes i drift
Kravet i nr. 4.2.3.3 i CR OPE TSI er viktig for sikkerheten i jernbanetunneler.

4.4.1.2.

Mens toget kjører
Kravene i nr. 4.2.3.3.2, 4.2.3.6.3 og 4.2.3.7 i CR OPE TSI er viktige for sikkerheten i jernbanetunneler.

4.4.1.2.1.

Sikkerhetsrelevant utstyr
Dersom noe av følgende utstyr blir funnet å være defekt mens toget kjører:
−

personvarslingssystem,

−

nødbelysning,

−

system for nødåpning av dører,

−

system for overstyring av nødbremser,

−

branndeteksjon,

−

togradio,

skal jernbaneforetaket ha planer for hvordan sikker drift av toget kan fortsette til tross for driftsforstyrrelsene,
eller for å stanse toget.
Togpersonalet skal umiddelbart underrette infrastrukturforvaltningen.
4.4.1.2.2.

Varmgang
Dersom det detekteres varmgang,

4.4.2.

−

skal det defekte toget snarest mulig stanses på et egnet sted før en tunnel,

−

skal infrastrukturforvaltningen umiddelbart underrettes om hvor toget stanser,

−

skal togpersonalet kontrollere de defekte delene,

−

skal jernbaneforetaket ha regler for hvordan sikker drift kan fortsette til tross for driftsforstyrrelsene.

Regler for nødssituasjoner
Infrastrukturforvaltningens driftsregler skal omfatte og om nødvendig utdype følgende prinsipper, som
skal gjelde ved en hendelse (unntatt en avsporing, som krever umiddelbar stans):
−

Toget skal stanses før det kommer inn i en tunnel, eller det skal kjøres ut av tunnelen.
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−

I tunneler med underjordiske stasjoner kan toget evakueres ved en underjordisk perrong. De
prosedyrene som skal følges i en slik situasjon, skal fastsettes av infrastrukturforvaltningen og
jernbaneforetaket og beskrives nærmere i beredskapsplanen.

Togpersonalet skal i alle tilfeller umiddelbart underrette infrastrukturforvaltningen, og ingen andre
planlagte tog skal tillates å kjøre inn i tunnelen.
4.4.3.

Tunnelberedskapsplan og øvelser
En beredskapsplan skal utarbeides under ledelse av infrastrukturforvaltningen, eventuelt i samarbeid
med jernbaneforetakene, redningstjenestene og vedkommende myndigheter for hver tunnel. Planen skal
oppfylle kravene i nr. 4.2.3.7 «Håndtering av nødssituasjoner» i CR OPE TSI og være i samsvar med de
utfyllende spesifikasjonene nedenfor.
Dersom tunnelene på strekningen er like, kan beredskapsplanen være generell.

4.4.3.1.

Innhold
Beredskapsplanen skal stemme overens med det utstyret for selvredning, evakuering og redning som er
til rådighet.
Beredskapsplanen skal minst inneholde følgende:

4.4.3.2.

−

Navn, adresse og telefonnummer til alle berørte organisasjoner samt organisasjonenes oppgaver
ved en nødssituasjon; eventuelle endringer i disse opplysningene skal umiddelbart meldes til
infrastrukturforvaltningen, som skal ajourføre beredskapsplanen.

−

En entydig angivelse av hvilken tunnel planen gjelder for, og en nøyaktig beskrivelse av og plan over
redningstjenestenes atkomstveier.

−

De tiltak som er truffet, og strategien for evakuering av passasjerer fra tunnelen i tilfelle en hendelse. I
tilfelle en lengre stans (definert i nr. 2.2 «Risikoscenarioer») skal det være mulig å treffe en beslutning
og ta de nødvendige skritt for å få evakuert passasjerene (påbegynne faktisk evakuering eller sette et
egnet evakueringstog i gang) innen 60 minutter etter at toget har stanset. Beslutningen skal baseres
på en vurdering av den relative risikoen for passasjerene ved å la dem bli i toget, sammenlignet med
å flytte dem til et sikkert område.

−

Framgangsmåter ved isolering og jording (se nr. 4.4.4).

Identifisering
Alle dører som leder til nødutganger eller tverrpassasjer (se nr. 4.2.2.6.), skal ha en entydig identifikasjon og
være merket på begge sider. Denne identifikasjonen skal være angitt i beredskapsplanen og strekningsboken
og skal benyttes i all kommunikasjon mellom jernbaneforetakene, infrastrukturforvaltningen og
redningstjenestene. Alle relevante endringer skal rapporteres umiddelbart. Infrastrukturforvaltningen
skal ajourføre beredskapsplanen, og jernbaneforetaket skal ajourføre strekningsboken, i samsvar med nr.
4.2.1.2.2.2 i CR OPE TSI.

4.4.3.3.

Øvelser
Før åpning av en tunnel eller en rekke tunneler skal det gjennomføres en fullskalaøvelse som omfatter
evakuerings- og redningsprosedyrer og alle personalkategorier som er angitt i beredskapsplanen.
I beredskapsplanen skal det angis hvordan alle involverte organisasjoner kan gjøre seg kjent med
infrastrukturen, og hvor ofte det skal avlegges besøk i tunnelen og gjennomføres skrivebordsøvelser eller
andre øvelser.

4.4.4.

Framgangsmåter ved isolering og jording
Dersom redningstjenestene krever at forsyningen av kjørestrøm brytes, skal de få en garanti om at de
relevante seksjonene av kjøreledninger eller strømskinner er utkoplet før de går inn i tunnelen eller en
del av den.
Det er infrastrukturforvaltningens ansvar å bryte forsyningen av kjørestrøm. Ansvaret for jording skal
fastsettes i beredskapsplanen. Det skal være mulig å isolere den seksjonen der hendelsen har funnet sted.
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4.4.5.

Strekningsbok
Strekningsboken beskrevet i nr. 4.2.1.2.2.1 i CR OPE TSI skal inneholde informasjon som er relevant for
sikkerheten i tunneler.

4.4.6.

Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
Som fastsatt i nr. 4.2.3.7 i CR OPE TSI skal jernbaneforetakene ha framgangsmåter for å underrette
passasjerene om togets nød- og sikkerhetsprosedyrer i tunneler. Disse opplysningene skal minst gis på det
offisielle språket i den staten der toget kjører, og på engelsk. Så langt det er mulig skal det benyttes visuell
informasjon (piktogrammer). Opplysningene skal minst inneholde følgende hovedpunkter:

4.4.7.

−

Hold korridorer, dører, nødutganger og brannslokkingsapparater fri for bagasje, sykler osv.

−

I tilfelle brann prøv om mulig å slokke brannen ved hjelp av brannslokkingsapparatene i toget.

−

Varsle togpersonalet.

−

Vent på togpersonalets instrukser dersom det ikke foreligger umiddelbar fare.

−

Flytt til en annen vogn dersom det er nødvendig, eller dersom det gis beskjed om det.

−

Følg togpersonalets instrukser når toget har stanset.

−

Dersom du forlater toget i en nødssituasjon, følg skiltene til nødutgangene.

−

Vær oppmerksom på passerende tog i tilstøtende spor.

Samordning mellom tunnelkontrollsentraler
Framgangsmåtene for samordning mellom de berørte kontrollsentralene (f.eks. energi, drift, tunnelanlegg)
skal være i samsvar med kravene i beredskapsplanen.

4.5.

Vedlikeholdsregler
På bakgrunn av de grunnleggende kravene i kapittel 3 gjelder følgende særlige vedlikeholdsregler for
tunnelsikkerhet i de delsystemene som omfattes av denne TSI-en:

4.5.1.

Tilstandskontroll av tunnel
Denne spesifikasjonen gjelder for alle tunneler uansett lengde.
I vedlikeholdsplanen fastsatt i henhold til nr. 4.5.1 i HS INS TSI og den kommende CR INS TSI skal det
tas hensyn til følgende ytterligere kontrollregler:
−

Infrastrukturforvaltningen skal foreta årlige visuelle kontroller.

−

Det skal foretas detaljerte kontroller i samsvar med infrastrukturforvaltningens vedlikeholdsplan.

−

Det skal foretas særlige kontroller etter ulykker og etter naturfenomener som kan ha påvirket
tunnelens tilstand.

−

Etter og under gjennomføring av fornyelses- og/eller opprustingsarbeider og før togdriften gjenopptas
i en tunnel, skal det med egnede midler foretas en kontroll for å sikre at konstruksjonens stabilitet er
garantert, og at lasteprofilen ikke er svekket.

4.5.2.

Vedlikehold av rullende materiell

4.5.2.1.

Rullende materiell for passasjertrafikk
Vedlikeholdsplanen for rullende materiell som inngår i passasjertog, skal særlig omfatte kontroll av
følgende sikkerhetsrelaterte utstyr:
−

personvarslingssystem,

−

nødbelysning,
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4.5.2.2.

−

system for nødåpning av dører,

−

system for overstyring av nødbremser,

−

avstenging av klimaanlegg,

−

togradio,

−

funksjonsprøving av branndetektorer om bord (når slike er installert),

−

rømningsveier.

Rullende materiell for godstrafikk
Vedlikeholdsplanen for trekkraftkjøretøyer som inngår i et godstog, skal særlig omfatte kontroll av at det
finnes minst én innretning for selvredning i hvert trekkraftkjøretøy.

Faglige kvalifikasjoner

4.6.

Følgende faglige kvalifikasjoner kreves av togpersonale med hensyn til tunnelsikkerhet i de delsystemene
som omfattes av denne TSI-en, i samsvar med driftsreglene i nr. 4.4. i denne TSI-en:
4.6.1.

Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale
Alt fagpersonale som framfører et tog eller arbeider om bord på et tog, og alt personale som godkjenner
togbevegelser, skal ha kunnskap om hvordan driftsforstyrrelser skal håndteres, og evne til å anvende denne
kunnskapen i tilfelle en hendelse. De generelle kravene til personale som framfører tog og/eller arbeider
om bord på tog, er angitt i nr. 4.6 «Faglige kvalifikasjoner» i CR OPE TSI og i vedlegg H («Minstekrav
til faglige kvalifikasjoner for togframføring») og J («Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å kunne
arbeide om bord på et tog») til samme TSI.
Alt togpersonale skal kjenne den korrekte sikkerhetsatferden i tunneler og skal særlig kunne evakuere et
tog i en tunnel. Dette innebærer å instruere passasjerene om å gå til neste vogn eller forlate toget samt å
lede dem til et sikkert sted utenfor toget.
Hjelpepersonale på toget (f.eks. serverings- og rengjøringspersonale), som ikke inngår i togpersonalet som
definert nedenfor, skal i tillegg til sin grunnopplæring få opplæring i hvordan de kan støtte togpersonalet
i dets arbeid(1).
Yrkesrettet opplæring for teknikere og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av delsystemene skal
omfatte emnet sikkerhet i jernbanetunneler.

Helse- og sikkerhetsvilkår

4.7.

Personale som har ansvar for driftsmessige oppgaver særlig knyttet til tunnelsikkerhet i de delsystemene
som omfattes av denne TSI-en, og for gjennomføringen av denne TSI-en, skal oppfylle følgende helse- og
sikkerhetsvilkår:
4.7.1.

Innretning for selvredning
Bemannede trekkraftkjøretøyer i godstog skal være utstyrt med en innretning for selvredning til føreren
og andre personer om bord, og den skal oppfylle spesifikasjonene i standard EN 402:2003 eller 403:2004.
Jernbaneforetaket skal velge en av de to løsningene angitt i nevnte standarder.

Registre over infrastruktur og rullende materiell

4.8.

I samsvar med artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2001/16/EF skal hver TSI angi nøyaktig hvilke opplysninger som
skal tas med i registrene over infrastruktur og rullende materiell.
4.8.1.

Infrastrukturregister
Se vedlegg A til denne TSI-en.

(1)

«Togpersonale» har følgende definisjon i ordlisten i OPE TSI: Ansatte om bord på et tog som er godkjent som kompetente, og
som jernbaneforetaket har utpekt til å utføre bestemte angitte sikkerhetsrelaterte oppgaver på toget, f.eks. lokomotivføreren eller
konduktøren.
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4.8.2.
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Register over rullende materiell
Se vedlegg B til denne TSI-en.

5.

SAMTRAFIKKOMPONENTER
Det er ikke fastsatt noen samtrafikkomponenter i SRT TSI.

6.

SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET
KOMPONENTENE SAMT VERIFISERING AV DELSYSTEMET

6.1.

Samtrafikkomponenter

FOR

Ikke relevant, ettersom det ikke er fastsatt noen samtrafikkomponenter i SRT TSI.

6.2.

Delsystemer

6.2.1.

Samsvarsvurdering (generell)
Oppdragsgiveren, f.eks. et jernbaneforetak, en infrastrukturforvaltning, en produsent av rullende materiell
eller en representant etablert i Fellesskapet, skal inngi en søknad om samsvarsvurdering av delsystemet
«rullende materiell», «energi», «styring, kontroll og signal» eller «infrastruktur» til et meldt organ etter
eget valg.
I øyeblikket skal det skilles mellom
−

de delsystemene som det allerede finnes en TSI for, dvs. CR CCS, CR OPE og CR RST (godsvogner),
og

−

de delsystemene som det ikke finnes noen TSI for, dvs. CR RST (unntatt godsvogner), CR ENE og
CR INS.

I det første tilfellet skal vurderingen av samsvar med SRT TSI foretas innenfor rammen av vurderingen
av det relevante delsystemets samsvar med dets særskilte TSI. I det andre tilfellet (CR RST unntatt
godsvogner, CR INS og CR ENE) er vurderingen enten beskrevet i dette kapittel eller i de relevante
kapitlene i de eksisterende TSI-ene for høyhastighetstog (RST, INS og ENE).
Dersom spesifikasjonen i kapittel 4 i CR SRT TSI er tilstrekkelig, gis det ingen ytterligere informasjon
om vurdering i dette kapittel.
Henvisningen finnes i tabellen nedenfor.
Spesifikasjon

Henvisning

4.2.2.1. Installasjon av sporveksler og skinnekryss

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.1

4.2.2.2 Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.2

4.2.2.3 Krav til brannsikring av konstruksjoner

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.3

4.2.2.4 Krav til brannsikring av byggematerialer

CR SRT TSI, nr. 4.2.2.4

4.2.2.5 Branndeteksjon

CR SRT TSI, nr. 4.2.2.5

4.2.2.6 Utstyr for selvredning, evakuering og redning i tilfelle en CR SRT TSI, nr. 6.2.7.4
hendelse
4.2.2.7 Rømningsgangbaner

CR SRT TSI, nr. 4.2.2.7

4.2.2.8 Nødbelysning langs rømningsveier

CR SRT TSI, nr. 4.2.2.8

4.2.2.9 Rømningsskilt

CR SRT TSI, nr. 4.2.2.9

4.2.2.10

Nødkommunikasjon

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5

4.2.2.11

Adgang for redningstjenester

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5

4.2.2.12

Redningsområder utenfor tunneler

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5
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Spesifikasjon

4.2.2.13

Vannforsyning
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Henvisning

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5

4.2.3.1 Seksjonering av kjøreledning eller strømskinner

CR SRT TSI, nr. 4.2.3.1

4.2.3.2 Jording av kjøreledning eller strømskinner

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5

4.2.3.3 Strømforsyning

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.5

4.2.3.4 Krav til elektriske kabler i tunneler

CR SRT TSI, nr. 4.2.3.4

4.2.3.5 Elektriske installasjoners pålitelighet

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.6

4.2.4.1 Varmgangsdetektorer

CR SRT TSI, nr. 6.2.7.7

4.2.5.1 Materialegenskaper for rullende materiell

HS RST TSI/CR WAG TSI

4.2.5.2 Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk HS RST TSI
4.2.5.3 Brannsikring av godstog

CR SRT TSI, nr. 4.2.5.3

4.2.5.4 Brannskiller for rullende materiell for passasjertrafikk

HS RST TSI

4.2.5.5 Ytterligere tiltak for å sikre kjøreevne for rullende materiell for CR SRT TSI, nr. 4.2.5.5
passasjertrafikk med brann om bord
4.2.5.6 Branndetektorer om bord

HS RST TSI

4.2.5.7 Kommunikasjonsmidler i tog

HS RST TSI

4.2.5.8 Overstyring av nødbrems

CR SRT TSI, nr. 4.2.5.8

4.2.5.9 Nødbelysningssystem i toget

CR SRT TSI, nr. 4.2.5.9

4.2.5.10

Avstenging av klimaanlegg i toget

HS RST TSI

4.2.5.11

Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk

CR SRT TSI, nr. 4.2.5.11

4.2.5.12

Informasjon og adgang for redningstjenester

CR SRT TSI, nr. 6.2.8.1

4.4.1 Tilstandskontroll av tog og egnede tiltak

CR OPE TSI

4.4.2 Regler for nødssituasjoner

CR OPE TSI

4.4.3 Tunnelberedskapsplan og øvelser

CR OPE TSI

4.4.4 Framgangsmåter ved jording

CR OPE TSI

4.4.5 Strekningsbok

CR OPE TSI

4.4.6 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer CR OPE TSI
4.4.7 Samordning mellom tunnelkontrollsentraler

CR OPE TSI

4.5.1 Tilstandskontroll av tunnel

CR SRT TSI, nr. 6.2.5

4.5.2 Vedlikehold av rullende materiell

CR SRT TSI, nr. 6.2.5

4.6.1. Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale

CR SRT TSI, nr. 4.6.1

4.7.1. Innretning for selvredning

CR SRT TSI, nr. 6.2.8.2

Det meldte organet skal ha fullmakt til
−

å vurdere hvert av delsystemene nevnt ovenfor eller

−

å vurdere bare ett av delsystemene, men i så fall skal det inngå avtale med andre organer som er
meldt for vurdering av de andre delsystemene, om vurdering av de relevante kravene til de andre
delsystemene (se nr. 4.2 i denne TSI-en).

Søkeren eller søkerne skal utarbeide EF-verifiseringserklæring i henhold til artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg
VI til direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, for det eller de berørte delsystemene.
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EF-verifiseringserklæring kreves for å få godkjenning til å ta delsystemet eller delsystemene i bruk.
Samsvarsvurderingen av et delsystem skal foretas ved hjelp av en eller flere av følgende moduler, i
samsvar med nr. 6.2.2 i og vedlegg E til denne TSI-en:
Moduler for EF-verifisering av delsystemer (se vedlegg F)
Modul SB: Typeprøving (prosjekterings- og utviklingsfasen)
Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen (produksjonsfasen)
Modul SF: Produktverifisering (produksjonsfasen)
Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer
Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll (prosjekterings- og
utviklingsfasen samt produksjonsfasen)
Framgangsmåten for godkjenning og innholdet i vurderingen skal fastlegges av søkeren og et meldt organ
i fellesskap, i samsvar med kravene i denne TSI-en og etter reglene fastsatt i kapittel 7 i denne TSI-en.
6.2.2.

Framgangsmåter for samsvarsvurdering (moduler)
Søkeren skal velge en av modulene eller modulkombinasjonene i tabellen nedenfor.
Tabell
Framgangsmåter for vurdering
Delsystem som skal vurderes

Modul
SB+SD

Modul SB+SF

Delsystemet «rullende materiell»

X

X

Delsystemet «energi»

X

X

Modul SG

Modul SH2

X
X

X

Delsystemet «infrastruktur»

X

X

Delsystemet «styring, kontroll og signal»

X

X

Hvilke av delsystemenes egenskaper som skal vurderes i de relevante fasene, angis i vedlegg E. Søkeren
skal bekrefte at hvert produsert delsystem er i samsvar med typen. Et kryss i fjerde kolonne i tabell E i
vedlegg E angir at de relevante egenskapene skal verifiseres ved prøving av hvert enkelt delsystem.
Vurderingen av delsystemet «vedlikehold» er beskrevet i nr. 6.2.5.
6.2.3.

Eksisterende løsninger
Dersom en eksisterende løsning allerede er vurdert i forbindelse med en søknad under sammenlignbare
forhold, og er tatt i bruk, skal følgende framgangsmåte benyttes:
Søkeren skal dokumentere at resultatene av prøvinger og verifiseringer fra den tidligere vurderingen
av søknaden er i samsvar med kravene i denne TSI-en. Dersom dette er tilfellet, skal den tidligere
typevurderingen av delsystemets egenskaper være gyldig også for den nye søknaden.

6.2.4.

Nyskapende løsninger
Dersom et delsystem omfatter en nyskapende løsning som definert i nr. 4.1, skal produsenten
eller oppdragsgiveren påvise hvordan den avviker fra det aktuelle avsnittet i TSI-en, og underrette
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) om avvikene. ERA skal fastsette de relevante funksjons- og
grensesnittspesifikasjonene for denne løsningen og utarbeide vurderingsmetodene.
De relevante funksjons- og grensesnittspesifikasjonene og vurderingsmetodene skal innarbeides i TSI-en
i revisjonsprosessen. Etter ikrafttredelsen av et kommisjonsvedtak gjort i samsvar med artikkel 21 nr. 2 i
direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, er det tillatt å bruke den nyskapende løsningen
før den innarbeides i TSI-en.
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6.2.5.

Vurdering av vedlikehold
I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, skal det meldte
organet sammenstille de tekniske dataene, som omfatter vedlikeholdsplanen. Dette betyr særlig at det
meldte organet skal kontrollere
−

at det foreligger en vedlikeholdsplan,

−

at vedlikeholdsplanen for rullende materiell inneholder elementene angitt i nr. 4.2.10.2 i HS RST TSI,

men det har ikke plikt til å kontrollere at innholdet i vedlikeholdsplanen er gyldig.
Samsvarsvurderingen av vedlikeholdet er vedkommende nasjonale myndighets ansvar.
6.2.6.

Vurdering av driftsregler
Jernbaneforetaket eller infrastrukturforvaltningen skal godtgjøre at de oppfyller kravene i denne TSI-en.
Det kan de gjøre innenfor rammen av sikkerhetsstyringssystemet beskrevet i direktiv 2004/49/EF. Med
mindre annet er fastsatt i OPE TSI, stilles det ikke krav om at et meldt organ foretar en egen vurdering av
om driftsreglene i denne TSI-en er overholdt.
Vedkommende myndighet skal vurdere alle nye eller endrede driftsmetoder og ‑prosesser før disse
gjennomføres, og før den utsteder nye eller endrede sikkerhetsgodkjenninger eller sikkerhetssertifikater.
Denne vurderingen skal være en del av framgangsmåten for utstedelse av sikkerhetssertifikater eller
sikkerhetsgodkjenninger.

6.2.7.

Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder infrastrukturforvaltningen

6.2.7.1.

Installasjon av sporveksler og skinnekryss
Det meldte organet skal kontrollere at de tekniske dataene omfatter en teknisk undersøkelse som begrunner
plasseringen av sporveksler og skinnekryss i tunnelen, og som bekrefter at det er installert færrest mulig
sporveksler og skinnekryss, i samsvar med kravene i nr. 4.2.2.1.

6.2.7.2.

Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom
Vurderingen skal bekrefte at

6.2.7.3.

−

dørene til nødutgangene til det fri og dørene til utstyrsrommene har egnede låser,

−

de monterte låsene er i samsvar med den generelle sikkerhetsstrategien for tunnelen og den tilstøtende
infrastrukturen,

−

nødutgangene ikke kan låses fra innsiden og kan åpnes av passasjerer på vei ut,

−

det er truffet tiltak som sikrer adgang for redningstjenestene.

Krav til brannsikring av konstruksjoner
Det meldte organet skal vurdere om kravene til brannsikring av konstruksjoner fastsatt i nr. 4.2.2.3 er
oppfylt, ved å benytte resultatene av beregninger som infrastrukturforvaltningen eller oppdragsgiveren
har foretatt.

6.2.7.4.

Utstyr for selvredning, evakuering og redning i tilfelle en hendelse
Det meldte organet skal kontrollere at den løsningen som er valgt, er tydelig angitt i de tekniske dataene
og oppfyller kravene i nr. 4.2.2.6. Dersom det er benyttet en alternativ teknisk løsning i henhold til nr.
4.2.2.6.5, skal det meldte organet kontrollere at det er gjennomført en egnet teknisk undersøkelse, og at
løsningen deretter er godkjent av vedkommende nasjonale myndighet.
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6.2.7.5.

Adgang og utstyr for redningstjenester
Det meldte organet skal, på grunnlag av de tekniske dataene samt bevis på at det er holdt samråd med
redningstjenestene, bekrefte at kravene i følgende numre er oppfylt:
−

4.2.2.10 Nødkommunikasjon

−

4.2.2.11 Adgang for redningstjenester

−

4.2.2.12 Redningsområder utenfor tunneler

−

4.2.2.13 Vannforsyning

−

4.2.3.2 Jording av kjøreledning eller strømskinner

4.2.3.3 Strømforsyning
6.2.7.6.

Elektriske installasjoners pålitelighet
Det meldte organet skal bare bekrefte at det er utført en vurdering av feiltilstander i samsvar med
funksjonskravene i nr. 4.2.3.5.

6.2.7.7.

Varmgangsdetektorer
Det meldte organet skal bekrefte at varmgangsdetektorer eller utstyr for forebygging av varmgang er
installert i samsvar med kravene i nr. 4.2.4.1, og at infrastrukturforvaltningen har fastsatt tiltak som
iverksettes etter en alarm for å hindre at rullende materiell kjører inn i eller stopper i en tunnel dersom det
er mistanke om varmgang.

6.2.8.

Ytterligere krav til vurdering av spesifikasjoner som gjelder jernbaneforetaket
Spesifikasjonene for rullende materiell til konvensjonelle tog i denne TSI-en er de samme som dem som
er beskrevet i HS RST TSI. Derfor må vurderingen av spesifikasjonene for rullende materiell foretas
i samsvar med vurderingsspesifikasjonene i kapittel 6 i HS RST TSI, unntatt når det gjelder følgende
numre, som inneholder ytterligere krav og opplysninger:

4.2.5.3

Brannsikring av godstog

4.2.5.12

Informasjon og adgang for redningstjenester

6.2.8.1.

Informasjon og adgang for redningstjenester
Det meldte organet skal, på grunnlag av bevis på at det er holdt samråd med redningstjenestene,
kontrollere at kravene i nr. 4.2.5.12 er oppfylt.

6.2.8.2.

Innretning for selvredning
Samsvarsvurderingen er beskrevet i EN401:1994, EN402:2003 og EN403:2004.

7.

GJENNOMFØRING
I denne TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler angis de grunnleggende parametrene som kreves enten for
nye, fornyede og opprustede tunneler (på linjer for konvensjonelle tog) eller for nytt, fornyet og opprustet
rullende materiell for konvensjonelle tog, for å harmonisere det nåværende generelle sikkerhetsnivået i
tunneler i Europa. Dette kan i hovedsak oppnås ved en optimal kombinasjon av sikkerhetskrav som skal
gjelde for delsystemene «infrastruktur», «rullende materiell» og «drift og trafikkstyring». I dette kapittel
angis den strategien for gjennomføring av TSI-en for sikkerhet i jernbanetunneler som skal sikre en
gradvis overgang fra den nåværende situasjonen til den endelige situasjonen, der overholdelse av TSI-en
skal være normen.

7.1.

Anvendelse av denne TSI-en på delsystemer som skal tas i bruk

7.1.1.

Generelt
Kapittel 4-6 skal anvendes fullt ut på delsystemer som faller inn under denne TSI-ens geografiske
virkeområde (jf. nr. 1.2), og som skal tas i bruk etter at denne TSI-en har trådt i kraft.
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De gjelder særlig for nye tunneler og nye tunnelprosjekter. Når det gjelder prosjekter på et framskredent
stadium og kontrakter som allerede er tildelt, se artikkel 7 bokstav a) i direktiv 2001/16/EF.
7.1.2.

Nybygd rullende materiell som er basert på en eksisterende konstruksjon
Nybygd rullende materiell som er basert på en konstruksjon som forelå før denne TSI-en trådte i kraft, og
som allerede er godkjent av en eller flere medlemsstater for drift på fastsatte linjer, kan i et tidsrom på fire
år etter at denne TSI-en trer i kraft, tas i bruk uten vurdering av samsvar med SRT TSI, forutsatt at toget
kjøres bare på de fastsatte linjene.
Dersom det rullende materiellet er beregnet på å kjøres på linjer med tunneler som er lengre enn 1 km,
skal det imidlertid være utstyrt med en innretning for overstyring av nødbremsen i samsvar med nr. 4.2.5.8
i denne TSI-en.

7.1.3.

Eksisterende rullende materiell beregnet på å kjøres i nye tunneler
Det skal ikke legges restriksjoner på bruk av eksisterende tog i tunneler som er i samsvar med TSI-en,
med mindre slik bruk vil føre til en reduksjon av det generelle sikkerhetsnivået fastsatt i meldte nasjonale
regler.

7.2.

Anvendelse av denne TSI-en på delsystemer som allerede er i bruk

7.2.1.

Innledning
Delsystemer som allerede er i bruk, skal rustes opp og fornyes i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel
14 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF.
I denne spesielle sammenhengen angir overgangsstrategien (se nr. 7.2.2) hvordan hvert eksisterende
delsystem i den tunnelen som fornyes eller rustes opp, skal tilpasses for å oppfylle kravene i TSI-en.
Begrepene «opprusting» og «fornyelse» er definert i artikkel 2 bokstav l), m) og n) i direktiv 2001/16/EF.
De tiltakene som fastsettes nedenfor, får alle anvendelse på både opprusting og fornyelse.
For å muliggjøre en framtidsrettet gjennomføring av denne TSI-en oppfordres medlemsstatene til å
fremme og støtte gjennomføringsstrategien. Når det skal gjennomføres opprusting eller fornyelse av
delsystemer i en tunnelseksjon eller rullende materiell som allerede er i bruk, bør det vurderes å inkludere
andre deler som ikke er inkludert i planene for opprusting og fornyelse, men som kan bringes i samsvar
med denne TSI-en, særlig dersom det kan oppnås betydelige sikkerhetsfordeler og forbedringer med en
begrenset tilleggskostnad.
Dersom et delsystem som er relevant for tunnelsikkerheten, vurderes på nytt mot en annen TSI som et
resultat av fornyelses- eller opprustingsarbeider, skal det bare kreves at de systemene og komponentene
som påvirkes direkte av arbeidene, vurderes på nytt mot denne TSI-en.

7.2.2.

Opprustings- og fornyelsestiltak for tunneler over 1 km, delsystemene «infrastruktur» og «energi»
Når deler av delsystemene angitt nedenfor rustes opp eller fornyes på en slik måte at tunnelsikkerheten
påvirkes, skal de angitte tiltakene gjennomføres. Det kreves ikke at utstyr og komponenter som
ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på
tidspunktet for et slikt program.

7.2.2.1.

Infrastruktur
−

4.5.1 Tilstandskontroll av tunnel (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

−

4.2.2.2 Hindring av ulovlig adgang til nødutganger og utstyrsrom (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

−

4.2.2.4 Krav til brannsikring av byggematerialer (bare for nye materialer som installeres. Ansvarlig:
infrastrukturforvaltningen, innkjøpsenheten)

−

4.2.2.9 Rømningsskilt (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

−

4.2.2.10 Nødkommunikasjon (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)
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7.2.2.2.

Energi

4.2.3.4

Krav til elektriske kabler i tunneler, særlig ved utskifting av kabler (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

7.2.3.

Opprustings- og fornyelsestiltak for delsystemene «styring, kontroll og signal», «drift og trafikkstyring»
og «rullende materiell»
Når deler av delsystemene angitt nedenfor rustes opp eller fornyes på en slik måte at tunnelsikkerheten
påvirkes, skal de angitte tiltakene gjennomføres. Det kreves ikke at utstyr og komponenter som
ikke omfattes av et bestemt opprustings- eller fornyelsesprogram, bringes i samsvar med kravene på
tidspunktet for et slikt program.

7.2.3.1.

Styring, kontroll og signal: ingen tiltak påkrevd

7.2.3.2.

Drift og trafikkstyring:
Tiltak som gjelder drift og trafikkstyring, skal gjennomføres i eksisterende tunneler uavhengig av
fornyelses- eller opprustingstiltak i andre delsystemer, i samsvar med kravene i kapittel 7 i CR OPE TSI.

7.2.3.3.

−

4.4.3 Tunnelberedskapsplan og øvelser (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

−

4.4.4 Framgangsmåter ved jording (ansvarlig: infrastrukturforvaltningen)

−

4.4.5 Strekningsbok (ansvarlig: jernbaneforetaket)

−

4.6.1 Særlig tunnelkompetanse hos togpersonale og annet personale (ansvarlig enhet:
infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket)

−

4.4.6 Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer (ansvarlig: jernbaneforetaket)

Rullende materiell for passasjertrafikk
−

4.2.5.1 Materialegenskaper for rullende materiell (bare for nye materialer som installeres) (ansvarlig:
jernbaneforetaket, innkjøpsenheten)

−

4.2.5.2 Brannslokkingsapparater for rullende materiell for passasjertrafikk (ansvarlig:
jernbaneforetaket, innkjøpsenheten)

−

4.2.5.7 Kommunikasjonsmidler i tog (ansvarlig: jernbaneforetaket, innkjøpsenheten)

−

4.2.5.8 Overstyring av nødbrems (unntatt tog med lokomotiv, som omfattes av nasjonale beslutninger)
(ansvarlig: jernbaneforetaket)

−

4.2.5.9 Nødbelysningssystem i toget (ansvarlig: jernbaneforetaket, innkjøpsenheten)

−

4.2.5.10 Avstenging av klimaanlegg i toget (ansvarlig: jernbaneforetaket)

−

4.2.5.11.1 Rømningsveier i rullende materiell for passasjertrafikk (ansvarlig: jernbaneforetaket,
innkjøpsenheten)

−

4.2.5.12 Informasjon og adgang for redningstjenester (ansvarlig: jernbaneforetaket, innkjøpsenheten)

De tiltak som kreves for godsvogner, er fastsatt i CR RST TSI (godsvogner).
7.2.4.

Andre eksisterende tunneler
Denne TSI-en gjelder ikke for eksisterende delsystemer som ikke er gjenstand for fornyelse eller
opprusting. Den gjelder heller ikke for tunneler kortere enn 1 000 m som rustes opp eller fornyes.
Med hensyn til harmonisering av sikkerhetsnivået i det transeuropeiske jernbanenettet vises det til del
E i rekommandasjonen fra UNECE (TRANS/AC.9/9 av 1.12.2003), der det heter: «Det er svært mange
tunneler som allerede er i bruk. Mange av disse ble bygd da hensynet til sikkerhet var mindre strengt enn
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i dag. Det er åpenbart at de ikke til en rimelig kostnad kan tilpasses til de dimensjonene som anbefales
for nye tunneler. Men sikkerheten i jernbanetunneler avhenger ikke bare av strukturelle tiltak — den kan
forbedres også gjennom tiltak som gjelder det rullende materiellet og driften.
Gruppen anbefaler derfor at det utarbeides sikkerhetsplaner(1) for eksisterende tunneler, der det foretas
en vurdering av sikkerhetsnivået og om nødvendig foreslås å heve dette nivået gjennom tiltak som kan
gjennomføres til en rimelig kostnad. Gruppen forventer at disse tiltakene velges ut blant dem som er
minstestandarder for nye tunneler, og at ikke-strukturelle tiltak prioriteres.»

Revisjon av TSI-en

7.3.

I samsvar med artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF, som endret ved direktiv 2004/50/EF, skal Byrået
ha ansvar for å forberede revisjon og ajourføring av TSI-er og for å framlegge egnede anbefalinger for
komiteen nevnt i artikkel 21, for å sikre at det tas hensyn til den teknologiske utviklingen eller endrede
samfunnsmessige krav.
Dessuten kan andre TSI-er som løpende vedtas og revideres, også få betydning for denne TSI-en.
Foreslåtte endringer av denne TSI-en skal undersøkes nøye, og ajourførte TSI-er vil bli offentliggjort
omtrent hvert tredje år.
Byrået skal underrettes om alle nyskapende løsninger som vurderes, for å kunne avgjøre om de skal tas
med i TSI-en på et senere tidspunkt.

7.4.

Unntak for nasjonale, bilaterale, multilaterale eller multinasjonale avtaler

7.4.1.

Eksisterende avtaler
Dersom det er inngått avtaler som inneholder krav som berører tunneler, skal medlemsstatene innen seks
måneder etter at denne TSI-en har trådt i kraft, underrette Kommisjonen om følgende avtaler om driften
av tog som omfattes av denne TSI-ens virkeområde:
a) nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater og jernbaneforetak eller
infrastrukturforvaltninger, som enten er inngått på fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige
fordi den aktuelle transporttjenesten har en svært spesifikk eller lokal karakter,
b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger eller
medlemsstater som medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne,
c) internasjonale avtaler mellom en eller flere medlemsstater og minst én tredjestat, eller mellom
jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett jernbaneforetak
eller én infrastrukturforvaltning fra en tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional
samtrafikkevne.
Disse avtalenes forenlighet med EUs regelverk, herunder at de sikrer likebehandling, og særlig med denne
TSI-en, vil bli vurdert, og Kommisjonen vil treffe nødvendige tiltak, f.eks. revisjon av denne TSI-en, for
å ta hensyn til eventuelle særtilfeller eller overgangsordninger.
Disse avtalene forblir tillatt til de nødvendige tiltakene er truffet, herunder avtaler på EU-plan om denne
TSI-en med Den russiske føderasjon og alle øvrige SUS-stater som grenser til EU.
RID-avtalen og COTIF-ordningene skal ikke meddeles, ettersom disse er kjent.

7.4.2.

Framtidige avtaler eller endring av eksisterende avtaler
I alle framtidige avtaler og ved endringer av eksisterende avtaler skal det tas hensyn til EUs regelverk
og særlig denne TSI-en. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike avtaler/endringer.
Framgangsmåten i nr. 7.4.1 får i så fall anvendelse.

(1)

Begrepet «sikkerhetsplan» er definert i del D i UNECE-rekommandasjonene.
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7.5.

Særlige tilfeller

7.5.1.

Innledning
Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nedenfor.
Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P») eller
midlertidig (tilfelle «T»). I de midlertidige tilfellene anbefales det at de berørte medlemsstatene oppfyller
kravene i det aktuelle delsystemet innen 2010 (tilfelle «T1»), et mål som er fastsatt i europaparlamentsog rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et
transeuropeisk transportnett, eller innen 2020 (tilfelle «T2»).

7.5.2.

Liste over særlige tilfeller
Ingen
_____________
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VEDLEGG A
INFRASTRUKTURREGISTER
Krav til infrastrukturregisteret
Data

Kritisk for samtrafikkevnen

Grunnleggende data
Type trafikk (passasjerer, gods, farlig gods eller en kombinasjon av disse,
herunder tog med en blanding av gods- og passasjertransport)
Linjetype
Start og slutt på tunnel (i linjekilometer)
Tunneltype (ett eller to løp)
Plassering av underjordisk stasjon (posisjon i tunnelkilometer eller
linjekilometer)
Teknisk informasjon
Tunnellengde (i meter)
Høyeste hastighet (i km/t), hastighetsordning (laveste og høyeste hastighet
per togtype)
Tverrsnitt (i m2)
Plassering av nødutganger (i linjekilometer)
Type nødutganger (sjakt med trapper, heis, horisontal passasje, lengde på
passasje)
For tunneler med to løp: plassering av tverrpassasjer
Nødbelysning
Nødkommunikasjon (system, kanal osv.)
Plassering av atkomstveier for redningstjenester
Plassering av redningsområder
Vannrør til brannslokking (tilgjengelighet, tørre, fylte)
Vannvolum tilgjengelig for brannslokking
Jordingsinnretning for kjøreledning (automatisk/manuell)
Tunneler lengre enn 5 km: seksjonering av kjøreledning, plassering av
sporveksler
Minstebredde på rømningsgangbane
Lasteprofil (toetasjes passasjervogner)
Tilgjengelige ekstra sikkerhetstiltak (type og plassering)
Lengde på underjordisk stasjon (i meter)
Avstand fra underjordisk stasjon til overflaten (i meter)
Atkomstveier til og rømningsveier fra underjordisk stasjon (trapper, heis,
rulletrapp)
Ventilasjon i underjordisk stasjon
Særlige brannsikringstiltak i underjordisk stasjon (f.eks. vanntåke)

( )

Sikkerhetskritisk
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Data

Driftsinformasjon
Navn på alle involverte togledersentraler
Navn på ansvarlig redningssentral
Navn på andre involverte kontrollsentraler
Beredskapsplan (ja/nei)
Påkrevd brannsikkerhetskategori for rullende materiell for passasjertrafikk
(nr. 1.1.3)

Kritisk for samtrafikkevnen
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VEDLEGG B
REGISTER OVER RULLENDE MATERIELL
Krav til registeret over rullende materiell

Data

Kritisk for samtrafikkevnen

Grunnleggende data
Navn på rullende materiell
Type
A. Høyhastighetstog
B. Konvensjonelt tog
C. Godstog
A. Elektrisk lokomotiv
B. Diesellokomotiv
C. EMU (togsett med elektrisk framdrift)
D. DMU (dieseldrevet togsett)
E. Normal passasjervogn
F.

Toetasjes passasjervogn

G. Sovevogn
H. Annet (f.eks. damp)
Brannsikkerhetskategori for rullende materiell for passasjertrafikk (A eller B,
se nr. 1.1.3)
Rullende materiell som ikke er bygd for bruk i tunneler
Teknisk informasjon
Varmgangsdetektorer (om bord eller ikke)
Materialenes brannegenskaper (antennelighet)
Brannskiller (plassering, minutter)
Overstyring av nødbrems (ja/nei)
Branndetektorer om bord (trekkraftkjøretøy, tekniske skap osv.)
Kommunikasjonsmidler i tog (ja/nei)
Kommunikasjon med kontrollsentral (ja/nei)
Nødbelysningssystem i toget (ja/nei)
Avstenging av klimaanlegg i toget (lokalt og/eller sentralt, manuelt og/eller
automatisk)
Nødutganger for passasjerer (type og avstand i meter)
Informasjon til passasjerer om togets sikkerhets- og nødprosedyrer (ja/nei og
språk)
Informasjon og adgang for redningstjenester
Registeret over rullende materiell skal også inneholde grunnleggende opplysninger som:
2.

Berørte parter
–

Eier eller innehaver

–

Meldt organ som har godkjent det rullende materiellet

Sikkerhetskritisk
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3.

–

Nasjonal myndighet som har utpekt det meldte organet

–

Nasjonal myndighet som har utstedt godkjenningen for ibruktaking

Samsvarsvurdering:
–

Samsvarssertifikat

–

EF-verifiseringserklæring

–

Godkjenning for ibruktaking

–

Anvendte TSI-er

__________

VEDLEGG C
ÅPNE PUNKTER

Framgangsmåte for samsvarsvurdering av vedlikeholdsregler nevnt i kapittel 6 avsnitt F4

___________
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VEDLEGG D
FORHOLD MELLOM HENDELSESTYPER OG TILTAK
Som foreslått i en arbeidsgruppe med DG TREN og redningstjenestene har de tre overordnede risikoscenarioene
definert i nr. 2.2:
–

2.2.1 «Varme» hendelser: brann, eksplosjon etterfulgt av brann, utslipp av giftig røyk eller gass,

–

2.2.2 «Kalde» hendelser: kollisjon, avsporing,

–

2.2.3 Langvarig stans: spontan evakuering,

blitt sammenholdt med tiltakene fastsatt i denne TSI-en. Tabellen nedenfor viser det kvalitative forholdet mellom
hendelsestypene og tiltakene, med angivelse av hvilke tiltak som gjelder for hver hendelsestype.
Sikkerheten i tunneler styrkes gjennom tiltak på fire områder: forebygging, begrensning, evakuering og redning.
F.eks. er den underliggende strategien for «varme» hendelser følgende:
Forebygging: Bruk av egnede materialer (nr. 4.2.5.1) med lav antennelighet reduserer risikoen for at det bryter ut brann.
Tilstandskontroll av toget og egnede tiltak (nr. 4.4.1) reduserer også brannrisikoen.
Begrensning: Bruk av egnede materialer (nr. 4.2.5.1) med lav brannspredningsevne gir en vesentlig reduksjon
av varme- og røykutviklingen og sikrer at branner i passasjertog sprer seg vesentlig langsommere. Bruk av
brannslokkingsapparater (nr. 4.2.5.2) kan begrense utviklingen av en brann. Når en brann oppdages, utløses alarmen
(nr. 4.2.5.7). Passasjerene skal først søke tilflukt i en trygg del av toget som beskyttes av brannskiller (nr. 4.2.5.4) i tog
i klasse B. Klimaanlegget stenges av for å hindre spredning av røyk (nr. 4.2.5.10). Dersom det er mulig, forlater toget
tunnelen. Systemet for overstyring av nødbremser (nr. 4.2.5.8) hindrer en uønsket stans i en tunnel, og ytterligere tiltak
er fastsatt for å opprettholde kjøreevnen (nr. 4.2.5.5) til et tog med brann om bord.
Evakuering og redning: Dersom et tog får uønsket stans i en tunnel, bidrar bruken av egnede materialer (nr. 4.2.5.1)
med lav brannspredningsevne, lav giftighet og lav røyktetthet til et tunnelmiljø som er slik at det kan gjennomføres
evakuering. Dersom toget stanser, evakueres passasjerene til et sikkert område etter togpersonalets anvisninger (nr.
4.6.1). Det rullende materiellet (nr. 4.2.5.11) og tunnelens infrastruktur (nr. 4.2.2.6-4.2.2.10) er utformet slik at det
kan gjennomføres evakuering i en tunnel. Redningstjenestene er informert om hvordan de kommer inn i tunnelene (nr.
4.2.2.11) og det rullende materiellet (nr. 4.2.5.12).
Forklaring: Tiltak for delsystemene INS, ENE og CCS i blått, tiltak for delsystemet RST i grønt, tiltak for delsystemet
OPE i gult.
A

«Varm» hendelse
Forebygging

Brann,
eksplosjon,
utslipp av
giftig gass

Begrensning

Evakuering og redning

4.2.5.1 Materialegenskaper for 4.2.5.1 Materialegenskaper for 4.2.5.1 Materialegenskaper for
rullende materiell
rullende materiell
rullende materiell
4.4.1 Tilstandskontroll av tog 4.2.2.4 Krav til brannsikring av 4.2.2.3 Krav til brannsikring av
og egnede tiltak
byggematerialer
konstruksjoner
4.2.3.1 Seksjonering av kjøre- 4.2.2.7 Rømningsgangbaner
ledning eller strømskinner
4.2.3.4 Krav til elektriske 4.2.2.8 Nødbelysning langs
kabler i tunneler
rømningsveier
4.2.3.5 Elektriske installasjo- 4.2.2.10 Nødkommunikasjon
ners pålitelighet
4.2.4.1 Varmgangsdetektorer

4.2.2.11 Adgang for redningstjenester

4.2.5.2 Brannslokkingsappara- 4.2.2.12 R e d n i n g s o m r å d e r
ter for rullende materiutenfor tunneler
ell for passasjertrafikk

19.12.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forebygging

Begrensning

4.2.5.3 Brannsikring
godstog
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Evakuering og redning

av 4.2.2.13 Vannforsyning

4.2.5.4 Brannskiller
for 4.2.3.2 Jording av kjøreledning
rullende materiell for
eller strømskinner
passasjertrafikk
4.2.5.5 Ytterligere tiltak for 4.2.3.3 Strømforsyning
å sikre kjøreevne for
rullende materiell for
passasjertrafikk
4.2.5.7 Kommunikasjonsmid- 4.2.5.11 Rømningsveier i
ler i tog
rullende materiell for
passasjertrafikk
4.2.5.8 Overstyring
nødbrems

av 4.2.5.12 Informasjon og adgang
for redningstjenester

4.2.5.9 Nødbelysningssystem i
toget

4.4.3 Tunnel-beredskapsplan
og øvelser

4.2.5.10 Avstenging
av 4.4.4 Framgangsmåter ved jorklimaanlegg i toget
ding
4.4.2 Regler for nødssituasjoner 4.7.1 Innretning for selvredning (for personale i
godstog)
4.4.5 Strekningsbok
4.4.6 Informasjon
til
passasjerene
om
togets sikkerhets- og
nødprosedyrer
4.4.7 Samordning
mellom
tunnelkontrollsentraler
4.6.1 Særlig tunnelkompetanse
hos togpersonale og
annet personale

B

«Kald» hendelse
Forebygging

Kollisjon,
avsporing

Begrensning

Evakuering og redning

4.2.2.1 Installasjon av spor- 4.2.3.1 Seksjonering av kjøre- 4.2.2.6 Utstyr for selvredning,
veksler og skinnekryss
ledning eller strømskinevakuering og redning i
ner
tilfelle en hendelse
4.5.1 Tilstandskontroll av tun- 4.2.3.5 Elektriske installasjo- 4.2.2.7 Rømningsgangbaner
nel
ners pålitelighet
4.2.5.7 Kommunikasjonsmid- 4.2.2.8 Nødbelysning langs
ler i tog
rømningsveier
4.2.2.9 Rømningsskilt
4.4.5 Strekningsbok

4.2.2.10 Nødkommunikasjon

4.4.6 Informasjon til passasje- 4.2.2.11 Adgang for redningsrene om togets sikkertjenester
hets- og nødprosedyrer
4.4.7 Samordning mellom tun- 4.2.2.12 R e d n i n g s o m r å d e r
nelkontrollsentraler
utenfor tunneler
4.6.1 Særlig tunnelkompetanse 4.2.2.13 Vannforsyning
hos togpersonale og
annet personale

Nr. 73/114

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forebygging

Begrensning
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Evakuering og redning

4.4.2 Regler for nødssituasjo- 4.2.3.2 Jording av kjøreledning
ner
eller strømskinner
4.2.5.9 Nødbelysningssystem i
toget

4.2.3.3 Strømforsyning
4.2.5.11 Rømningsveier i
rullende materiell for
passasjertrafikk
4.2.5.12 Informasjon og adgang
for redningstjenester
4.4.3 Tunnelberedskapsplan og
øvelser
4.4.4 Framgangsmåter ved jording

C

Langvarig stans
Forebygging

Spontan
evakuering

Begrensning

Evakuering og redning

4.2.5.7 Kommunikasjonsmid- 4.4.2 Regler for nødssituasjo- 4.2.2.6 Utstyr for selvredning,
ler i tog
ner
evakuering og redning i
tilfelle en hendelse
4.4.6 Informasjon til passasje- 4.4.3 Tunnel-beredskapsplan 4.2.2.7 Rømningsgangbaner
rene om togets sikkerog øvelser
hets- og nødprosedyrer
4.4.7 Samordning mellom tunnelkontrollsentraler

4.2.2.8 Nødbelysning langs
rømningsveier
4.2.2.9 Rømningsskilt

4.6.1 Særlig tunnelkompetanse
hos togpersonale og
annet personale

4.2.2.10 Nødkommunikasjon

4.2.5.9 Nødbelysningssystem i
toget

4.2.2.11 Adgang for redningstjenester
4.2.2.12 R e d n i n g s o m r å d e r
utenfor tunneler
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VEDLEGG E
VURDERING AV DELSYSTEMENE

E.1 Virkeområde
Dette vedlegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemene.

E.2 Egenskaper og moduler
De av delsystemets egenskaper som må vurderes i de ulike delene av prosjekterings- og utviklingsfasen og
produksjonsfasen, er merket med X i tabell E.
Tabell E
Vurdering
1

2

3

4

Prosjekteringsog
utviklingsfasen
Egenskaper som skal vurderes

Gjennomgåelse
av prosjektering

4.2.2.1.

Installasjon av sporveksler og
skinnekryss

X

4.2.2.2.

Hindring av ulovlig adgang til
nødutganger og utstyrsrom

X

4.2.2.3.

Krav til brannsikring av
konstruksjoner

X

4.2.2.4.

Krav til brannsikring av
byggematerialer

X

4.2.2.5.

Branndeteksjon

X

4.2.2.6.

Utstyr for selvredning,
evakuering og redning i tilfelle
en hendelse

X

4.2.2.6.1.

Definisjon av sikkert område

4.2.2.6.2.

Generelt

4.2.2.6.3.

Laterale og/eller vertikale
nødutganger til det fri

X

4.2.2.6.4.

Tverrpassasjer til det andre
tunnelløpet

X

4.2.2.6.5.

Alternative tekniske løsninger

X

4.2.2.7.

Rømningsgangbaner

X

4.2.2.8.

Nødbelysning langs
rømningsveier

X

4.2.2.9.

Rømningsskilt

X

4.2.2.10.

Nødkommunikasjon

X

4.2.2.11.

Adgang for redningstjenester

X

4.2.2.12.

Redningsområder utenfor
tunneler

X

4.2.2.13.

Vannforsyning

X

5

6

Produksjonsfasen
Konstruksjon,
sammensetning,
montering

Sammen-setning
(før ibruktaking)

X

X

X

Validering
under reelle
driftsforhold
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1

2

3

4

Prosjekteringsog
utviklingsfasen
Egenskaper som skal vurderes

Gjennomgåelse
av prosjektering
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5

6

Produksjonsfasen
Konstruksjon,
sammensetning,
montering

Sammen-setning
(før ibruktaking)

Validering
under reelle
driftsforhold

4.2.3.1.

Seksjonering av kjøreledning
eller strømskinner

X

X

4.2.3.2.

Jording av kjøreledning eller
strømskinner

X

X

4.2.3.3.

Strømforsyning

X

4.2.3.4.

Krav til elektriske kabler i
tunneler

X

4.2.3.5.

Elektriske installasjoners
pålitelighet

X

4.2.5.1.

Materialegenskaper for
rullende materiell

X

4.2.5.2.

Brannslokkingsapparater
for rullende materiell for
passasjertrafikk

X

4.2.5.3.

Brannsikring av godstog

X

4.2.5.4.

Brannskiller for rullende
materiell for passasjertrafikk

X

4.2.4.1.

Varmgangsdetektorer

X

4.2.5.5.

Ytterligere tiltak for å sikre
kjøreevne for rullende materiell
for passasjertrafikk med brann
om bord

X

4.2.5.5.1.

Generelle mål og krav til
kjøreevne for passasjertog

4.2.5.5.2.

Krav til bremser

X

4.2.5.5.3.

Krav til trekkraft

X

4.2.5.6.

Branndetektorer om bord

X

4.2.5.7.

Kommunikasjonsmidler i tog

X

4.2.5.8.

Overstyring av nødbrems

X

4.2.5.9.

Nødbelysningssystem i toget

X

X

4.2.5.10.

Avstenging av klimaanlegg i
toget

X

X

4.2.5.11

Rømningsveier i rullende
materiell for passasjertrafikk

X

4.2.5.12.

Informasjon og adgang for
redningstjenester

X

X
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1

2

3

4

Prosjekteringsog
utviklingsfasen
Egenskaper som skal vurderes

4.4.1

Gjennomgåelse
av prosjektering

Tilstandskontroll av tog og
egnede tiltak
Merk: I nr. 6.2.6 er det forklart
hvorfor sikkerhetsmyndigheten
i hver enkelt medlemsstat skal
ha ansvar for vurderingen
av driftsreglene, og hvorfor
det ikke kreves at et meldt
organ vurderer dem særskilt.
Spesifikasjonene i kapittel 4.4
og 4.6 er derfor ikke nevnt i
denne tabell.

4.5.1.

Tilstandskontroll av tunnel

X

4.5.2.

Vedlikehold av rullende
materiell

X

4.7.1.1.

Åndedrettsvern for selvredning

X
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5

6

Produksjonsfasen
Konstruksjon,
sammensetning,
montering

Sammen-setning
(før ibruktaking)

Validering
under reelle
driftsforhold
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VEDLEGG F
MODULER FOR EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMER

F.1.

Liste over moduler
Moduler for delsystemer
–

Modul SB: Typeprøving

–

Modul SD: Kvalitetsstyringssystem for produksjonen

–

Modul SF: Produktverifisering

–

Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer

–

Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll

Modul for vedlikeholdsordninger
–

F.2.

Modul: framgangsmåte for samsvarsvurdering

Moduler for samtrafikkomponenter
Gjelder ikke for denne TSI-en (ingen samtrafikkomponenter)

F.3.

Moduler for EF-verifisering av delsystemer

F.3.1. Modul SB: Typeprøving
1.

Denne modulen beskriver framgangsmåten for EF-verifisering der et meldt organ på anmodning fra en
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at en type av
delsystemet «infrastruktur», «energi», «styring, kontroll og signal» eller «rullende materiell» som er representativ
for den planlagte produksjonen
–

er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, hvilket viser at de grunnleggende kravene(1)
i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

–

er i samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten.

Typeprøvingen som er definert i denne modulen, kan omfatte særlige vurderingsfaser — gjennomgåelse av
prosjektering, typeprøving eller gjennomgåelse av framstillingsprosess, som angitt i den relevante TSI-en.
2.

Oppdragsgiveren(2) skal inngi en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av typeprøving) av delsystemet til et
meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde

3.

–

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

–

den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille til rådighet for det meldte organet et prøveeksemplar av delsystemet(3) som er representativt
for den planlagte produksjonen, heretter kalt «type».
En type kan omfatte ulike versjoner av delsystemet, forutsatt at forskjellene mellom versjonene ikke strider mot
bestemmelsene i TSI-en.

(1)
(2)
(3)

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4
i denne TSI-en.
I denne modulen menes med «oppdragsgiver» delsystemets oppdragsgiver som definert i direktivet, eller dennes representant i
Fellesskapet.
I det relevante avsnittet i TSI-en kan det være fastsatt særlige krav i denne sammenheng.
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Det meldte organet kan anmode om flere prøveeksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre
prøvingsprogrammet.
Dersom det er påkrevd til særskilte prøvings- eller undersøkelsesmetoder, og dersom dette er angitt i TSI-en eller
i den europeiske spesifikasjonen(1) som det vises til i TSI-en, skal ett eller flere prøveeksemplarer av en delenhet
eller enhet eller et prøveeksemplar av delsystemet i umontert stand stilles til rådighet.
Den tekniske dokumentasjonen og prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene skal gjøre det mulig å forstå
delsystemets konstruksjon, framstilling, installasjon, vedlikehold og drift og å vurdere om delsystemet er i
samsvar med bestemmelsene i TSI-en.
Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde
–

en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede konstruksjon og oppbygning,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

opplysninger om konstruksjon og framstilling, f.eks. tegninger, komponentlister, delenheter, enheter, kretser
osv.,

–

beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå opplysningene om konstruksjon og framstilling,
vedlikehold og drift av delsystemet,

–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som er anvendt,

–

nødvendige bevis på at ovennevnte spesifikasjoner er brukt, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene
med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for samtrafikkomponentene og
alle de nødvendige elementene som er angitt i vedlegg VI til direktivene,

–

bevis på samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

–

en liste over de produsentene som deltar i konstruksjon, framstilling, montering og installasjon av
delsystemet,

–

vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger i kjøretid eller kjørelengde, slitasjegrenser osv.),

–

vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon om vedlikehold av delsystemet,

–

alle tekniske krav som det skal tas hensyn til under produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

–

resultater av konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

–

prøvingsrapporter.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen inneholder ytterligere opplysninger, skal disse legges
ved.
4.

Det meldte organet skal

4.1. undersøke den tekniske dokumentasjonen,
4.2. kontrollere at prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene av delsystemet eller enheter eller delenheter av
delsystemet er blitt framstilt i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og gjennomføre eller få gjennomført
typeprøvinger i samsvar med bestemmelsene i TSI-en og de relevante europeiske spesifikasjonene. Framstillingen
skal kontrolleres ved hjelp av en egnet vurderingsmodul,
4.3. dersom TSI-en krever en gjennomgåelse av prosjekteringen, undersøke prosjekteringsmetoder, -verktøy og
-resultater for å vurdere deres evne til å oppfylle kravene om samsvar for delsystemet i prosjekteringens sluttfase,
(1)

Begrepet «europeisk spesifikasjon» er definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog
er det forklart hvordan de europeiske spesifikasjonene skal brukes.
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4.4. identifisere de elementene som er prosjektert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de
europeiske spesifikasjonene, samt de elementene som er prosjektert uten at de relevante bestemmelsene i disse
europeiske spesifikasjonene er blitt anvendt,
4.5. gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2 og
4.3 for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene virkelig er blitt anvendt i de tilfellene disse er valgt,
4.6. gjennomføre eller få gjennomført de relevante kontrollene og de nødvendige prøvingene i samsvar med nr. 4.2
og 4.3 for å fastslå om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en i de tilfellene der de relevante europeiske
spesifikasjonene ikke er blitt anvendt,
4.7. avtale med søkeren på hvilket sted kontrollene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.
5.

Dersom typen oppfyller bestemmelsene i TSI-en, skal det meldte organet utstede et typeprøvingssertifikat til
søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på oppdragsgiveren og den eller de produsentene som er
angitt i den tekniske dokumentasjonen, samt konklusjoner fra kontrollen, vilkår for sertifikatets gyldighet og
nødvendige opplysninger for å kunne identifisere den godkjente typen.
En liste over relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi skal
oppbevares av det meldte organet.
Dersom oppdragsgiveren nektes et typeprøvingssertifikat, skal det meldte organet gi en detaljert begrunnelse for
avslaget.
Det skal fastsettes en framgangsmåte ved klage.

6.

Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organene relevante opplysninger om de typeprøvingssertifikatene
som det har utstedt, tilbakekalt eller nektet å utstede.

7.

De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte typeprøvingssertifikatene og/eller
tilleggene til disse. Vedleggene til sertifikatene skal kunne stilles til rådighet for de andre meldte organene.

8.

Oppdragsgiveren skal oppbevare kopier av typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg sammen med den
tekniske dokumentasjonen i hele delsystemets levetid. Dokumentene skal oversendes enhver medlemsstat som
anmoder om det.

9.

Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen
om typeprøvingssertifikatet, om alle endringer som kan påvirke samsvaret med kravene i TSI-en eller de
fastsatte vilkårene for bruk av delsystemet. I slike tilfeller kreves det en tilleggsgodkjenning av delsystemet. Det
meldte organet skal i så fall bare gjennomføre de undersøkelser og prøvinger som er relevante og nødvendige
som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen kan enten gis i form av et tillegg til det opprinnelige
typeprøvingssertifikatet, eller ved at det utstedes et nytt sertifikat etter tilbakekalling av det gamle sertifikatet.

F.3.2. Modul SD: System for kvalitetsstyring av produksjonen
1.

Denne modulen beskriver framgangsmåten for EF-verifisering der et meldt organ på anmodning fra en
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem i
kategorien «infrastruktur», «energi» eller «rullende materiell» som det allerede er utstedt et typeprøvingssertifikat
for av et meldt organ,
–

er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, hvilket viser at de grunnleggende kravene(1)
i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

–

er i samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.
2.

Det meldte organet gjennomfører framgangsmåten under forutsetning av at
–

(1)

typeprøvingssertifikatet som ble utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som søknaden
gjelder,

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4
i denne TSI-en.
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–

oppdragsgiveren(1) og den berørte hovedleverandøren oppfyller forpliktelsene i nr. 3.

Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende
kravene i TSI-en. Begrepet omfatter
–

det selskapet som har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av delsystemet),

–

andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som f.eks. monterer eller installerer
delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.
3.

Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for
EF-verifisering, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som angitt i nr. 5, som skal omfatte framstilling
samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, og som skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
Dersom oppdragsgiveren selv har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av delsystemet)
eller deltar direkte i produksjonen (herunder montering og installasjon), skal denne anvende et godkjent
kvalitetsstyringssystem som skal omfatte disse aktivitetene, og som skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
Dersom en hovedleverandør har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av delsystemet),
skal denne under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som skal omfatte framstilling
samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, og som skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1. Oppdragsgiveren skal inngi en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved hjelp av kvalitetsstyringssystemet
for produksjonen), herunder samordning av tilsynet med kvalitetsstyringssystemene, som omhandlet i nr. 5.3 og
6.5, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren skal underrette de berørte produsentene om valget av
meldt organ og om søknaden.
Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets konstruksjon, framstilling, montering, installasjon, vedlikehold
og drift og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og
med kravene i TSI-en.
Søknaden skal inneholde
–

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

–

den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt
etter gjennomføring av framgangsmåten definert i modul SB,
samt følgende, dersom det ikke inngår i denne dokumentasjonen:

(1)
(2)

–

en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede konstruksjon og oppbygning,

–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(2), som er anvendt,

–

nødvendige bevis på at ovennevnte spesifikasjoner er brukt, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene
med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut. Disse bevisene skal omfatte resultater av prøvinger
som er utført i produsentens laboratorium eller på dennes vegne,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

den tekniske dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

I denne modulen menes med «oppdragsgiver» delsystemets oppdragsgiver som definert i direktivet, eller dennes representant i
Fellesskapet.
Begrepet «europeisk spesifikasjon» er definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog
er det forklart hvordan de europeiske spesifikasjonene skal brukes.
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–

bevis på at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for komponentene og alle
de nødvendige elementene som er angitt i vedlegg VI til direktivene,

–

en liste over de produsentene som deltar i konstruksjon, framstilling, montering og installasjon av
delsystemet,

–

bevis på at alle fasene nevnt i nr. 5.2 omfattes av oppdragsgiverens kvalitetsstyringssystem, dersom
oppdragsgiveren er involvert, og/eller av hovedleverandørenes kvalitetsstyringssystem, og bevis på at
systemene er virkningsfulle,

–

angivelse av det meldte organet som er ansvarlig for å godkjenne og føre tilsyn med disse
kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Det meldte organet skal først undersøke søknaden med hensyn til gyldigheten av typeprøvingen og
typeprøvingssertifikatet.
Dersom det meldte organet finner at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller ikke er egnet, og at det er
nødvendig med en ny typeprøving, skal det begrunne sin beslutning.

Kvalitetsstyringssystem
5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal inngi en søknad
om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
–

alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

–

dokumentasjon om kvalitetsstyringssystemet,

–

den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen og en kopi av typeprøvingssertifikatet som er utstedt
etter gjennomføring av framgangsmåten for typeprøvingen definert i modul SB.

For deltakere som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det framlegges opplysninger bare om
den relevante delen.
5.2. Den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et
kvalitetsstyringssystem som sikrer at delsystemet i sin helhet er i samsvar med den typen som er beskrevet i
typeprøvingssertifikatet, og med kravene i TSI-en. Øvrige leverandørers kvalitetsstyringssystemer skal sikre
at deres bidrag til delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med
kravene i TSI-en.
Alle elementer, krav og bestemmelser som søkeren eller søkerne anvender, skal dokumenteres på en systematisk
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Denne dokumentasjonen
om kvalitetsstyringssystemet, så som programmer, planer, håndbøker og rapporter, skal sikre en felles forståelse
av prinsippene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring.
Dokumentasjonen skal for alle søkere særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av
–

kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

–

de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn til framstilling,
kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

–

de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal gjennomføres før, under og etter framstilling,
montering og installasjon, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

–

kvalitetsregistre, som f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte
personalets kvalifikasjoner osv.,
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samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:
–

ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvaliteten på det samlede delsystemet, herunder
særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte alle følgende faser:
–

delsystemets oppbygning, særlig bygge- og anleggsarbeid, montering av komponenter og endelig tilpasning,

–

prøving av det ferdige delsystemet,

–

validering under reelle driftsforhold, dersom dette er angitt i TSI-en.

5.3. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle delsystemets faser nevnt i
nr. 5.2 er tilstrekkelig og hensiktsmessig dekket av den godkjenning og det tilsyn som inngår i søkernes
kvalitetsstyringssystemer(1).
Dersom delsystemets samsvar med typen beskrevet i typeprøvingssertifikatet og med kravene i TSI-en er basert
på flere enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet særlig undersøke
–

om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte,
og

–

når det gjelder hovedleverandøren, om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele delsystemet
er i samsvar, er tilstrekkelig og hensiktsmessig definert.

5.4. Det meldte organet nevnt i nr. 5.1 skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene
nevnt i nr. 5.2. Det meldte organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom søkeren anvender et
kvalitetsstyringssystem som omfatter produksjon samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet i henhold
til standarden EN ISO 9001-2000, og som tar hensyn til de særlige egenskapene ved det delsystemet det anvendes
på.
Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin
vurdering.
Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særskilte bidrag til
delsystemet. Minst ett medlem av revisjonsgruppen skal ha erfaring med å vurdere teknologien i det aktuelle
delsystemet. Vurderingen skal omfatte et kontrollbesøk hos søkeren.
Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og
en begrunnet vurderingsbeslutning.
5.5. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle de
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt
fungerer hensiktsmessig og effektivt.
De skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, om alle betydelige endringer
som vil påvirke delsystemets samsvar med kravene i TSI-en.
Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og beslutte om det endrede kvalitetsstyringssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 5.2, eller om det kreves en ny vurdering.
Det skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen
og en begrunnet vurderingsbeslutning.
6.

Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet/-systemene under det meldte organets ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren
behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente kvalitetsstyringssystemene.
(1)

Når det gjelder TSI-en for rullende materiell, kan det meldte organet delta i den endelige driftsprøvingen av lokomotiver eller
togsett på de vilkår som er angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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6.2. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for at det meldte organet
nevnt i nr. 5.1 får tilsendt alle dokumenter som er nødvendige for dette formål, herunder gjennomføringsplaner
og teknisk dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det er relevant for søkernes særskilte bidrag til
delsystemet), særlig
–

dokumentasjon om kvalitetsstyringssystemet, herunder om de særlige tiltakene som treffes for å sikre

–

når det gjelder oppdragsgiveren eller hovedleverandøren med ansvar for hele delsystemprosjektet,

at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for hele delsystemets samsvar er tilstrekkelig og hensiktsmessig
definert,
–

når det gjelder hver søker,

at kvalitetsstyringssystemet håndteres slik at det kan oppnås integrasjon på delsystemnivå,
–

kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder
framstilling (herunder montering og installasjon), f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata,
kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

6.3. Det meldte organet skal gjennomføre regelmessige revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom
vedkommende er involvert, og hovedleverandøren opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og
utarbeide en revisjonsrapport til dem. Dersom ovennevnte aktører anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem,
skal det meldte organet ta hensyn til dette ved tilsynet.
Revisjonene skal gjennomføres minst én gang per år med minst én revisjon i en periode der det utføres
arbeid (framstilling, montering eller installasjon) som er relevant for det delsystemet som er gjenstand for
framgangsmåten for EF-verifisering nevnt i nr. 8.
6.4. Det meldte organet kan i tillegg avlegge uanmeldte besøk på relevante anlegg hos søkeren eller søkerne. Ved slike
besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise revisjoner og gjennomføre eller få
gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det skal framlegge en
inspeksjonsrapport og eventuelt revisjons- og/eller prøvingsrapporter for søkeren eller søkerne.
6.5. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, og som har ansvar for EF-verifiseringen, skal, dersom det
ikke fører tilsyn med alle de berørte kvalitetsstyringssystemene, samordne tilsynsvirksomheten hos andre meldte
organer som har ansvar for denne oppgaven, for
–

å forsikre seg om at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene håndteres på riktig
måte med henblikk på integrering av delsystemet,

–

i samarbeid med oppdragsgiveren å samle inn de opplysningene som er nødvendige for vurderingen, med
henblikk på å sikre sammenheng mellom og et overordnet tilsyn med de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å
–

motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn) som er utstedt av de øvrige meldte organene,

–

være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 6.3,

–

ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 6.4, på eget ansvar og i samarbeid med øvrige meldte
organer.

7.

Det meldte organet nevnt i nr. 5.1 skal for inspeksjons-, revisjons- og tilsynsformål ha adgang til
byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og installasjonssteder, lagerområder og eventuelt prefabrikasjonsog prøvingsanlegg samt, mer allment, til alle steder det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver, i
samsvar med søkerens særskilte bidrag til delsystemprosjektet.

8.

Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i en periode på ti år etter at det
siste delsystemet er framstilt, kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndigheter:
–

den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,
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9.

–

den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

–

de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av typeprøvingen
og godkjenningen av og tilsynet med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utarbeide
samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utarbeider EF-verifiseringserklæringen til
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet befinner seg og/eller brukes.
EF-verifiseringserklæringen og de medfølgende dokumentene skal dateres og undertegnes. Erklæringen skal
skrives på samme språk som er brukt i de tekniske dataene, og skal inneholde minst de opplysningene som er
angitt i vedlegg V til direktivet.

10.

11.

Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal ha ansvar for sammenstillingen av de tekniske dataene
som skal følge EF-verifiseringserklæringen. De tekniske dataene skal minst omfatte opplysningene nevnt i
artikkel 18 nr. 3 i direktivet, særlig
–

alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal utstedes
for de nevnte komponentene i samsvar med artikkel 13 i direktivet, eventuelt sammen med tilhørende
dokumenter (sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter) som er utstedt av
de meldte organene,

–

alle opplysninger som gjelder vedlikehold samt vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

–

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller rutinemessig overvåking, tilpasning
og vedlikehold,

–

typeprøvingssertifikatet for delsystemet og den tilhørende tekniske dokumentasjonen som definert i modul
SB,

–

bevis på samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

det meldte organets samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, sammen med tilhørende verifiseringer og/eller
beregninger, kontrasignert av det meldte organet selv, med en erklæring om at prosjektet er i samsvar med
direktivet og TSI-en, og eventuelt en angivelse av forbehold som er registrert under utførelsen av oppgavene
og ikke er trukket tilbake. Sertifikatet skal også følges av de inspeksjons- og revisjonsrapportene som er
utarbeidet i forbindelse med verifiseringen, som nevnt i nr. 6.3 og 6.4, og særlig:

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organene relevante opplysninger om de godkjenningene av
kvalitetsstyringssystemer som det har utstedt, tilbakekalt eller nektet å utstede.
De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av de utstedte godkjenningene av kvalitetsstyringssystemer.

12.

Den dokumentasjonen som følger samsvarssertifikatet, skal deponeres hos oppdragsgiveren.
Oppdragsgiveren innenfor Fellesskapet skal oppbevare en kopi av de tekniske dataene i hele delsystemets levetid
og i ytterligere tre år; den skal oversendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.3. Modul SF: Produktverifisering
1.

Denne modulen beskriver framgangsmåten for EF-verifisering der et meldt organ på anmodning fra en
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem i
kategorien «infrastruktur», «energi» eller «rullende materiell», som det allerede er utstedt et typeprøvingssertifikat
for av et meldt organ,
–

(1)

er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, hvilket viser at de grunnleggende kravene(1)
i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4
i denne TSI-en.
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2.

–

er i samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten,

–

og kan tas i bruk.

Oppdragsgiveren(1) skal inngi en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av produktverifisering) av delsystemet til
et meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde

3.

–

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

–

den tekniske dokumentasjonen.

I denne delen av framgangsmåten kontrollerer og attesterer oppdragsgiveren at det aktuelle delsystemet er i
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de relevante kravene i TSI-en.
Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten under forutsetning av at det typeprøvingssertifikatet som
ble utstedt før vurderingen, fortsatt er gyldig for det delsystemet som søknaden gjelder.

4.

Oppdragsgiveren skal treffe alle nødvendige tiltak for at framstillingsprosessen (herunder montering og
integrering av samtrafikkomponenter som eventuelt utføres av hovedleverandøren(2)) sikrer at delsystemet er i
samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med de relevante kravene i TSI-en.

5.

Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets konstruksjon, framstilling, installasjon, vedlikehold og drift
og å vurdere om delsystemet er i samsvar med den typen som er beskrevet i typeprøvingssertifikatet, og med
kravene i TSI-en.
Søknaden skal inneholde
–

den tekniske dokumentasjonen om den godkjente typen, herunder typeprøvingssertifikatet som er utstedt
etter gjennomføring av framgangsmåten definert i modul SB,

samt følgende, dersom det ikke inngår i denne dokumentasjonen:

(1)
(2)
(3)

–

en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede konstruksjon og oppbygning,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

opplysninger om konstruksjon og framstilling, f.eks. tegninger, komponentlister, delenheter, enheter, kretser
osv.,

–

den tekniske dokumentasjonen om framstilling og montering av delsystemet,

–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(3), som er anvendt,

–

nødvendige bevis på at ovennevnte spesifikasjoner er brukt, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene
med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut.

–

bevis på at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for komponentene og alle de
nødvendige elementene som er angitt i vedlegg VI til direktivene,

–

en liste over de produsentene som deltar i konstruksjon, framstilling, montering og installasjon av
delsystemet.

I denne modulen menes med «oppdragsgiver» delsystemets oppdragsgiver som definert i direktivet, eller dennes representant i
Fellesskapet.
Med «hovedleverandøren» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende kravene i TSIen. Dette kan være et selskap som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, eller andre selskaper som deltar i bare en del av
delsystemprosjektet (som f.eks. utfører montering eller installasjon av delsystemet).
Begrepet «europeisk spesifikasjon» er definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog
er det forklart hvordan de europeiske spesifikasjonene skal brukes.
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Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen inneholder ytterligere opplysninger, skal disse legges
ved.
6.

Det meldte organet skal først undersøke søknaden med hensyn til gyldigheten av typeprøvingen og
typeprøvingssertifikatet.
Dersom det meldte organet finner at typeprøvingssertifikatet ikke lenger er gyldig eller ikke er egnet, og at det er
nødvendig med en ny typeprøving, skal det begrunne sin beslutning.
Det meldte organet skal utføre de nødvendige undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om delsystemet
er i samsvar med typen beskrevet i typeprøvingssertifikatet og med kravene i TSI-en. Det meldte organet skal
undersøke og prøve hvert delsystem som er framstilt som et serieprodukt, slik det er angitt i nr. 4.

7.

Verifisering ved undersøkelse og prøving av hvert delsystem (som serieprodukt)

7.1. Det meldte organet skal utføre prøvinger, undersøkelser og verifiseringer for å sikre delsystemenes samsvar som
serieprodukter i henhold til TSI-en. Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte de fasene som er
fastsatt i TSI-en.
7.2. Hvert delsystem (som serieprodukt) skal undersøkes, prøves og verifiseres(1) enkeltvis for å kontrollere at det er
i samsvar med typen beskrevet i typeprøvingssertifikatet og de relevante kravene i TSI-en. Dersom det ikke er
fastsatt noen prøving i TSI-en (eller i en europeisk standard som TSI-en viser til), skal de relevante europeiske
spesifikasjonene eller tilsvarende prøvinger anvendes.
8.

Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren (og hovedleverandøren) hvor prøvingene skal utføres, og
kan gi sitt samtykke til at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger eller
validering under reelle driftsforhold, utføres av oppdragsgiveren under direkte tilsyn og i nærvær av det meldte
organet.
Det meldte organet skal i forbindelse med prøving og verifisering ha adgang til produksjonsanlegg, monteringsog installasjonssteder og eventuelt prefabrikasjons- og prøvingsanlegg for å kunne utføre sine oppgaver som
fastsatt i TSI-en.

9.

Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet utarbeide samsvarssertifikatet til
oppdragsgiveren, som deretter utarbeider EF‑verifiseringserklæringen til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten
der delsystemet befinner seg og/eller brukes.
Det meldte organets oppgaver skal baseres på typeprøvingen og de prøvinger, verifiseringer og kontroller som
utføres på alle serieprodukter nevnt i nr. 7, og som kreves i henhold til TSI-en og/eller de relevante europeiske
spesifikasjonene.
EF-verifiseringserklæringen og de medfølgende dokumentene skal dateres og undertegnes. Erklæringen skal
skrives på samme språk som er brukt i de tekniske dataene, og skal inneholde minst de opplysningene som er
angitt i vedlegg V til direktivet.

10.

(1)

Det meldte organet skal ha ansvar for sammenstillingen av de tekniske dataene som skal følge
EF-verifiseringserklæringen. De tekniske dataene skal minst omfatte opplysningene nevnt i artikkel 18 nr. 3 i
direktivene, særlig
–

alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal utstedes
for komponentene i samsvar med artikkel 13 i direktivet, eventuelt sammen med tilhørende dokumenter
(sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter) som er utstedt av de meldte
organene,

–

alle opplysninger som gjelder vedlikehold samt vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

–

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller rutinemessig overvåking, tilpasning
og vedlikehold,

–

typeprøvingssertifikatet for delsystemet og den tilhørende tekniske dokumentasjonen som definert i modul
SB,

Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, skal det meldte organet delta i den endelige driftsprøvingen av rullende
materiell eller togsett. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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11.

–

det meldte organets samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, sammen med tilhørende beregninger, kontrasignert
av det meldte organet selv, med en erklæring om at prosjektet er i samsvar med direktivet og TSI-en, og
eventuelt en angivelse av forbehold som er registrert under utførelsen av oppgavene og ikke er trukket
tilbake. Hvis det er relevant, skal sertifikatet også følges av

–

de tilsyns- og revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen.

Den dokumentasjonen som følger samsvarssertifikatet, skal deponeres hos oppdragsgiveren.
Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av de tekniske dataene i hele delsystemets levetid og i ytterligere tre år;
den skal oversendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.4. Modul SG: Verifisering av enkelteksemplarer
1.

Denne modulen beskriver framgangsmåten for EF-verifisering der et meldt organ på anmodning fra en
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem
i kategorien «infrastruktur», «energi», «styring, kontroll og signal» eller «rullende materiell»
–

er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, hvilket viser at de grunnleggende kravene(1)
i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

–

er i samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten,

og kan tas i bruk.
2.

Oppdragsgiveren(2) skal inngi en søknad om EF-verifisering (ved hjelp av enhetsverifisering) av delsystemet til
et meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde

3.

–

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

–

den tekniske dokumentasjonen.

Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å forstå delsystemets konstruksjon, framstilling, installasjon
og drift og å vurdere om delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.
Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde

(1)
(2)
(3)

–

en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede konstruksjon og oppbygning,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

opplysninger om konstruksjon og framstilling, f.eks. tegninger, komponentlister, delenheter, enheter, kretser
osv.,

–

beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå opplysningene om konstruksjon og framstilling,
vedlikehold og drift av delsystemet,

–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(3), som er anvendt,

–

nødvendige bevis på at ovennevnte spesifikasjoner er brukt, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene
med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for komponentene og alle de
nødvendige elementene som er angitt i vedlegg VI til direktivene,

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4
i denne TSI-en.
I denne modulen menes med «oppdragsgiver» delsystemets oppdragsgiver som definert i direktivet, eller dennes representant i
Fellesskapet.
Begrepet «europeisk spesifikasjon» er definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog
er det forklart hvordan de europeiske spesifikasjonene skal brukes.
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–

bevis på samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

teknisk dokumentasjon om framstilling og montering av delsystemet,

–

en liste over de produsentene som deltar i konstruksjon, framstilling, montering og installasjon av
delsystemet,

–

vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger i kjøretid eller kjørelengde, slitasjegrenser osv.),

–

vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon om vedlikehold av delsystemet,

–

alle tekniske krav som det skal tas hensyn til under produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

–

resultater av konstruksjonsberegninger, gjennomførte kontroller osv.,

–

all annen relevant teknisk dokumentasjon som kan vise positive resultater fra tidligere kontroller eller
prøvinger utført av uavhengige og kompetente organer under sammenlignbare vilkår.

Dersom TSI-en krever at den tekniske dokumentasjonen inneholder ytterligere opplysninger, skal disse legges
ved.
4.

Det meldte organet skal undersøke søknaden og den tekniske dokumentasjonen og identifisere de elementene
som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelsene i TSI-en og de europeiske spesifikasjonene, og de
elementene som er konstruert uten at de relevante bestemmelsene i disse europeiske spesifikasjonene er fulgt.
Det meldte organet skal undersøke delsystemet og verifisere at egnede og nødvendige prøvinger er gjennomført
for å fastslå om de relevante europeiske spesifikasjonene, når disse er valgt, faktisk er anvendt, eller, dersom
de relevante europeiske spesifikasjonene ikke er anvendt, om de valgte løsningene oppfyller kravene i TSI-en.
Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte følgende faser som fastsatt i TSI-en:
–

samlet konstruksjon,

–

delsystemets oppbygning, særlig, dersom det er relevant, bygge- og anleggsarbeid, montering av
komponenter og samlet tilpasning,

–

prøving av det ferdige delsystemet,

–

validering under reelle driftsforhold, dersom dette er angitt i TSI-en.

Det meldte organet kan ta hensyn til tidligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger som er utført med positivt
resultat og under sammenlignbare forhold av andre organer(1) eller av (eller på vegne av) søkeren, når dette er
fastsatt i den relevante TSI-en. Det meldte organet skal deretter beslutte om det skal bruke resultatene av disse
kontrollene eller prøvingene.
De bevisene som det meldte organet samler inn, skal være egnede og tilstrekkelige til å vise at kravene i TSI-en
er oppfylt, og at alle påkrevde og egnede kontroller og prøvinger er gjennomført.
Eventuelle bevis som stammer fra andre parter, skal vurderes før det gjennomføres prøvinger eller kontroller,
slik at det meldte organet eventuelt kan vurdere, bevitne eller undersøke disse prøvingene eller kontrollene mens
de gjennomføres.
(1)

Vilkårene for å sette ut kontroll og prøvinger til andre organer skal tilsvare de vilkårene som gjelder for et meldt organ ved
underleveranser (se nr. 6.5 i den blå veiledningen til den nye metoden, «the Blue Guide to the New Approach»).
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Omfanget av slike andre bevis skal begrunnes ved en dokumentert analyse som bl.a. bygger på nedenstående
faktorer(1). Denne begrunnelsen skal inngå i de tekniske dataene.
Under alle omstendigheter har det meldte organet det endelige ansvaret for dem.
5.

Det meldte organet skal avtale med oppdragsgiveren hvor prøvingene skal utføres, og kan gi sitt samtykke til
at prøvingen av det ferdige delsystemet og, dersom dette kreves i TSI-en, prøvinger under reelle driftsforhold,
utføres av oppdragsgiveren under direkte tilsyn og nærvær av det meldte organet.

6.

Det meldte organet skal i forbindelse med prøving og verifisering ha adgang til konstruksjonsanlegg, byggeplasser,
produksjonsanlegg, monterings- og installasjonssteder og eventuelt prefabrikasjons- og prøvingsanlegg for å
kunne utføre sine oppgaver som fastsatt i TSI-en.

7.

Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av prøvingene, verifiseringene
og kontrollene som er utført i samsvar med TSI-en og/eller de relevante europeiske spesifikasjonene,
utarbeide samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utarbeider EF-verifiseringserklæringen til
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet befinner seg og/eller brukes.
EF-verifiseringserklæringen og de medfølgende dokumentene skal dateres og undertegnes. Erklæringen skal
skrives på samme språk som er brukt i de tekniske dataene, og skal inneholde minst de opplysningene som er
angitt i vedlegg V til direktivet.

8.

(1)
–
–
–
–
–
–
–

–

Det meldte organet skal ha ansvar for sammenstillingen av de tekniske dataene som skal følge
EF-verifiseringserklæringen. De tekniske dataene skal minst omfatte opplysningene nevnt i artikkel 18 nr. 3 i
direktivene, særlig
–

alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal utstedes
for komponentene i samsvar med artikkel 13 i direktivet, eventuelt sammen med tilhørende dokumenter
(sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter) som er utstedt av de meldte
organene,

–

alle opplysninger som gjelder vedlikehold samt vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

–

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller rutinemessig overvåking, tilpasning
og vedlikehold,

–

det meldte organets samsvarssertifikat som nevnt i nr. 7, sammen med verifiseringer og/eller tilsvarende
beregninger, kontrasignert av det meldte organet selv, med en erklæring om at prosjektet er i samsvar med
direktivet og TSI-en, og eventuelt en angivelse av forbehold som er registrert under utførelsen av oppgavene
og ikke er trukket tilbake; dersom det er relevant, skal sertifikatet dessuten følges av inspeksjons- og
revisjonsrapporter som er utarbeidet i forbindelse med verifiseringen,

–

bevis på samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

Det meldte organet skal undersøke de ulike delene av delsystemet og skal før, under og etter gjennomføringen av arbeidet på det,
fastslå
risikoen ved og den sikkerhetsmessige betydningen av delsystemet og dets ulike deler,
bruken av eksisterende utstyr og systemer
–
brukt på samme måte som før,
–
brukt før, men tilpasset for bruk i det nye arbeidet,
bruken av eksisterende konstruksjoner, teknologier, materialer og produksjonsteknikker,
ordningene for konstruksjon, produksjon, prøving og ibruktaking,
drift og funksjon,
tidligere godkjenninger fra andre kompetente organer,
andre deltakende organers akkrediteringer:
–
det meldte organet kan ta hensyn til gyldig akkreditering i henhold til EN45004, forutsatt at det ikke foreligger noen
interessekonflikt, at akkrediteringen omfatter den prøvingen som utføres, og at akkrediteringen er gjeldende.
–
dersom det ikke foreligger noen formell akkreditering, skal det meldte organet bekrefte at det føres tilsyn med systemene
for kontroll av kompetanse, uavhengighet, framgangsmåter, anlegg og utstyr for prøving og materialhåndtering samt andre
framgangsmåter som er relevante for bidraget til delsystemet.
–
i alle tilfeller skal det meldte organet vurdere ordningenes egnethet og avgjøre hvilket nivå av kontroll på stedet som er
nødvendig.
bruken av ensartede partier og systemer som er i samsvar med modul F.
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9.

Den dokumentasjonen som følger samsvarssertifikatet, skal deponeres hos oppdragsgiveren.
Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av de tekniske dataene i hele delsystemets levetid og i ytterligere tre år;
den skal oversendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.3.5. Modul SH2: Fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll
1.

2.

Denne modulen beskriver framgangsmåten for EF-verifisering der et meldt organ på anmodning fra en
oppdragsgiver eller dennes representant som er etablert i Fellesskapet, kontrollerer og sertifiserer at et delsystem
i kategorien «infrastruktur», «energi», «styring, kontroll og signal» eller «rullende materiell»
–

er i samsvar med denne TSI-en og alle andre relevante TSI-er, hvilket viser at de grunnleggende kravene(1)
i direktiv 2001/16/EF er oppfylt,

–

er i samsvar med de øvrige reglene som følger av traktaten, og kan tas i bruk.

Det meldte organet skal gjennomføre framgangsmåten, herunder en konstruksjonskontroll av delsystemet, under
forutsetning av at oppdragsgiveren(2) og den berørte hovedleverandøren oppfyller forpliktelsene i nr. 3.
Med «hovedleverandør» menes selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å oppfylle de grunnleggende
kravene i TSI-en. Begrepet omfatter
–

det selskapet som har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av delsystemet),

–

andre selskaper som bare deltar i en del av delsystemprosjektet (som f.eks. konstruerer, monterer eller
installerer delsystemet).

Det omfatter ikke produsenters underleverandører som leverer komponenter og samtrafikkomponenter.
3.

Oppdragsgiveren eller den eventuelle hovedleverandøren skal for det delsystemet som er gjenstand for
EF-verifisering, anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som angitt i nr. 5, som skal omfatte framstilling
samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, og som skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
Den hovedleverandøren som har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av delsystemet),
skal under alle omstendigheter anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som skal omfatte konstruksjon,
framstilling samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, og som skal være underlagt tilsynet omhandlet
i nr. 6.
Dersom oppdragsgiveren selv har ansvar for hele delsystemprosjektet (og særlig for integreringen av
delsystemet) eller deltar direkte i konstruksjonen og/eller produksjonen (herunder montering og installasjon),
skal denne anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som skal omfatte disse aktivitetene, og som skal være
underlagt tilsynet omhandlet i nr. 6.
Søkere som bare deltar i montering og installasjon, kan anvende et godkjent kvalitetsstyringssystem som omfatter
bare framstilling samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet.

4.

Framgangsmåte for EF-verifisering

4.1. Oppdragsgiveren skal inngi en søknad om EF-verifisering av delsystemet (ved hjelp av et fullstendig
kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll), herunder samordning av tilsynet med
kvalitetsstyringssystemene, som omhandlet i nr. 5.4 og nr. 6.6, til et meldt organ etter eget valg. Oppdragsgiveren
skal underrette de berørte produsentene om sitt valg og om søknaden.
4.2. Søknaden skal gjøre det mulig å forstå delsystemets konstruksjon, framstilling, montering, installasjon,
vedlikehold og drift og å vurdere om delsystemet er i samsvar med kravene i TSI-en.
Søknaden skal inneholde
–
(1)
(2)

navn og adresse på oppdragsgiveren eller dennes representant,

De grunnleggende kravene gjenspeiles i de tekniske parametrene, grensesnittene og kravene til yteevne som er fastsatt i kapittel 4
i denne TSI-en.
I denne modulen menes med «oppdragsgiver» delsystemets oppdragsgiver som definert i direktivet, eller dennes representant i
Fellesskapet.
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–

den tekniske dokumentasjonen, herunder
–

en generell beskrivelse av delsystemet og dets samlede konstruksjon og oppbygning,

–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner(1), som er anvendt ved konstruksjonen,

–

nødvendige bevis på at ovennevnte spesifikasjoner er brukt, særlig dersom de europeiske spesifikasjonene
med tilhørende bestemmelser ikke er anvendt fullt ut,

–

prøvingsprogrammet,

–

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

–

den tekniske dokumentasjonen om framstilling og montering av delsystemet,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som skal innarbeides i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene eller EF-erklæringene om bruksegnethet for komponentene og alle
de nødvendige elementene som er angitt i vedlegg VI til direktivene,

–

bevis på at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

en liste over de produsentene som deltar i konstruksjon, framstilling, montering og installasjon av
delsystemet,

–

vilkår for bruk av delsystemet (begrensninger i kjøretid eller kjørelengde, slitasjegrenser osv.),

–

vilkår for vedlikehold og teknisk dokumentasjon om vedlikehold av delsystemet,

–

alle tekniske krav som det skal tas hensyn til under produksjon, vedlikehold eller drift av delsystemet,

–

bevis på at alle fasene nevnt i nr. 5.2 omfattes av hovedleverandørens kvalitetsstyringssystem og/eller av
oppdragsgiverens kvalitetsstyringssystem, dersom oppdragsgiveren er involvert, og bevis på at systemene er
virkningsfulle,

–

angivelse av det eller de meldte organene som har ansvar for å godkjenne og føre tilsyn med disse
kvalitetsstyringssystemene.

4.3. Oppdragsgiveren skal framlegge resultatene av undersøkelser, kontroller og prøvinger(2), herunder om nødvendig
typeprøvinger, som er utført i dennes laboratorium eller på dennes vegne.
4.4. Det meldte organet skal undersøke søknaden om konstruksjonskontroll og vurdere resultatene av prøvingene.
Dersom konstruksjonen oppfyller de relevante bestemmelsene i nevnte direktiv og i TSI-en, skal det meldte
organet utstede et sertifikat for konstruksjonskontroll til søkeren. Sertifikatet skal inneholde konklusjonene
fra konstruksjonskontrollen, vilkårene for dets gyldighet, de dataene som er nødvendige for å identifisere den
kontrollerte konstruksjonen, og, dersom det er relevant, en beskrivelse av delsystemets funksjon.
Dersom oppdragsgiveren nektes et sertifikat for konstruksjonskontroll, skal det meldte organet gi en detaljert
begrunnelse for avslaget.
Det skal fastsettes en framgangsmåte ved klage.
4.5. Under produksjonsfasen skal søkeren underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen
om sertifikatet for konstruksjonskontroll, om alle endringer som kan påvirke samsvaret med kravene i TSIen eller de fastsatte vilkårene for bruk av delsystemet. I slike tilfeller kreves det en tilleggsgodkjenning av
delsystemet. I så fall skal det meldte organet bare gjennomføre de kontroller og prøvinger som er relevante
og nødvendige som følge av endringene. Denne tilleggsgodkjenningen kan enten gis i form av et tillegg til det
opprinnelige sertifikatet for konstruksjonskontroll, eller ved at det utstedes et nytt sertifikat etter tilbakekalling
av det gamle sertifikatet.
(1)
(2)

Begrepet «europeisk spesifikasjon» er definert i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF. I veiledningen til TSI-ene for høyhastighetstog
er det forklart hvordan de europeiske spesifikasjonene skal brukes.
Resultatene kan framlegges samtidig med søknaden eller på et senere tidspunkt.
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5.

Kvalitetsstyringssystem

5.1. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og den eventuelle hovedleverandøren skal inngi en søknad
om vurdering av sine kvalitetsstyringssystemer til et meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
–

alle relevante opplysninger om det aktuelle delsystemet,

–

dokumentasjon om kvalitetsstyringssystemet.
–

For deltakere som er involvert i bare en del av delsystemprosjektet, skal det framlegges opplysninger
bare om den relevante delen.

5.2. Den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet, skal ha et
kvalitetsstyringssystem som sikrer at delsystemet som helhet er i samsvar med kravene i TSI-en.
Øvrige leverandørers kvalitetsstyringssystemer skal sikre at deres bidrag til delsystemet er i samsvar med kravene
i TSI-en.
Alle elementer, krav og bestemmelser som søkerne anvender, skal dokumenteres på en systematisk og
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instruksjoner. Denne dokumentasjonen
om kvalitetsstyringssystemet, så som programmer, planer, håndbøker og rapporter, skal sikre en felles forståelse
av prinsippene og framgangsmåtene for kvalitetsstyring.
Systemet skal særlig inneholde en tilfredsstillende beskrivelse av følgende:
–

–

–

for alle søkere:
–

kvalitetsmål og organisasjonsstruktur,

–

de tilsvarende metodene, prosessene og systematiske tiltakene som vil bli brukt med hensyn til
framstilling, kvalitetskontroll og kvalitetsstyring,

–

de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som skal utføres før, under og etter konstruksjon,
framstilling, montering og installasjon, samt hvor ofte de skal gjennomføres,

–

kvalitetsregistre, som f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det
berørte personalets kvalifikasjoner osv.,

for hovedleverandøren, i den utstrekning det er relevant for dennes bidrag til konstruksjonen av delsystemet:
–

de tekniske spesifikasjonene, herunder europeiske spesifikasjoner, som vil bli anvendt ved konstruksjonen,
og, dersom de europeiske spesifikasjonene ikke vil bli anvendt fullt ut, de tiltakene som vil bli truffet for
å sikre at de relevante kravene i TSI-en oppfylles,

–

de metodene, prosessene og systematiske tiltakene for kontroll og verifisering av konstruksjonen som vil
bli brukt når delsystemet konstrueres,

–

tiltak som gjør det mulig å kontrollere at delsystemet oppnår den nødvendige kvaliteten med hensyn
til konstruksjon og utførelse, og at kvalitetsstyringssystemene fungerer effektivt i alle faser, herunder
produksjonen.

samt, for den oppdragsgiveren eller hovedleverandøren som er ansvarlig for hele delsystemprosjektet:
–

ledelsens ansvarsområder og myndighet med hensyn til kvaliteten på det samlede delsystemet, herunder
særlig hvordan integreringen av delsystemet håndteres.

Undersøkelsene, prøvingene og kontrollene skal omfatte alle følgende faser:
–

samlet konstruksjon,
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–

delsystemets oppbygning, særlig bygge- og anleggsarbeid, montering av komponenter og endelig tilpasning,

–

prøving av det ferdige delsystemet,

–

validering under reelle driftsforhold, dersom dette er angitt i TSI-en.

5.3. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal undersøke om alle delsystemets faser nevnt i
nr. 5.2 er tilstrekkelig og hensiktsmessig dekket av den godkjenning og det tilsyn som inngår i søkernes
kvalitetsstyringssystemer(1).
Dersom delsystemets samsvar med kravene i TSI-en er basert på mer enn ett kvalitetsstyringssystem, skal det
meldte organet særlig undersøke
–

om forbindelsene og grensesnittene mellom kvalitetsstyringssystemene er dokumentert på en tydelig måte,
og
når det gjelder hovedleverandøren, om ledelsens overordnede ansvar og myndighet for at hele
delsystemet er i samsvar, er tilstrekkelig og hensiktsmessig definert.

5.4. Det meldte organet nevnt i nr. 5.1 skal vurdere kvalitetsstyringssystemet for å fastslå om det oppfyller
kravene i nr. 5.2. Det meldte organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom søkeren anvender et
kvalitetsstyringssystem som omfatter konstruksjon, produksjon samt inspeksjon og prøving av det ferdige
produktet i henhold til standarden EN ISO 9001-2000, og som tar hensyn til de særlige egenskapene ved det
delsystemet det anvendes på.
Når en søker anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte organet ta hensyn til dette i sin
vurdering.
Revisjonen skal være særlig tilpasset det aktuelle delsystemet og ta hensyn til søkerens særskilte bidrag til
delsystemet. Minst ett medlem av revisjonsgruppen skal ha erfaring med å vurdere teknologien i det aktuelle
delsystemet. Vurderingen skal omfatte et kontrollbesøk hos søkeren.
Søkeren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og
en begrunnet vurderingsbeslutning.
5.5. Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for å oppfylle de
forpliktelsene som følger av kvalitetsstyringssystemet slik det er godkjent, og å opprettholde det slik at det fortsatt
fungerer hensiktsmessig og effektivt.
De skal underrette det meldte organet som har godkjent kvalitetsstyringssystemet, om alle betydelige endringer
som vil påvirke delsystemets samsvar med kravene.
Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og beslutte om det endrede kvalitetsstyringssystemet
fortsatt vil oppfylle kravene i nr. 5.2, eller om det kreves en ny vurdering.
Det skal underrette søkeren om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen
og en begrunnet vurderingsbeslutning.
6.

Tilsyn med kvalitetsstyringssystemet/-systemene under det meldte organets ansvar

6.1. Formålet med tilsynet er å sikre at oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren
behørig oppfyller de forpliktelsene som følger av det eller de godkjente kvalitetsstyringssystemene.
6.2. Oppdragsgiveren, dersom denne er involvert, og hovedleverandøren skal sørge for at det meldte organet nevnt i
nr. 5.1 får tilsendt alle dokumenter som er nødvendige for dette formål, særlig gjennomføringsplaner og teknisk
dokumentasjon om delsystemet (i den utstrekning det er relevant for søkerens særskilte bidrag til delsystemet),
herunder
–

dokumentasjon om kvalitetsstyringssystemet, herunder om de særlige tiltakene som treffes for å sikre

–

når det gjelder oppdragsgiveren eller hovedleverandøren med ansvar for hele delsystemprosjektet,
at ledelsens overordnede ansvar og myndighet for hele delsystemets samsvar er tilstrekkelig og
hensiktsmessig definert,

(1)

Særlig når det gjelder TSI-en for rullende materiell, skal det meldte organet delta i den endelige driftsprøvingen av rullende
materiell eller togsett. Dette vil bli angitt i det relevante kapittelet i TSI-en.
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–

når det gjelder hver søker,
at kvalitetsstyringssystemet håndteres slik at det kan oppnås integrasjon på delsystemnivå,

–

kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder
konstruksjon, f.eks. resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,

–

kvalitetsregistrene som skal foreligge i henhold til den delen av kvalitetsstyringssystemet som gjelder
framstilling (herunder montering, installasjon og integrering), f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata,
kalibreringsdata, rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

6.3. Det meldte organet skal gjennomføre regelmessige revisjoner for å sikre at oppdragsgiveren, dersom
vedkommende er involvert, og hovedleverandøren opprettholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og
utarbeide en revisjonsrapport til dem. Dersom de anvender et sertifisert kvalitetsstyringssystem, skal det meldte
organet ta hensyn til dette ved tilsynet.
Revisjonene skal gjennomføres minst én gang per år med minst én revisjon i en periode der det utføres arbeid
(konstruksjon, framstilling, montering eller installasjon) som er relevant for det delsystemet som er gjenstand for
framgangsmåten for EF-verifisering nevnt i nr. 4.
6.4. Det meldte organet kan i tillegg avlegge uanmeldte besøk på søkerens eller søkernes anlegg som nevnt i nr. 5.2.
Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig foreta fullstendige eller delvise revisjoner og gjennomføre
eller få gjennomført prøvinger for å kontrollere at kvalitetsstyringssystemet fungerer slik det skal. Det skal
framlegge en inspeksjonsrapport og eventuelt revisjons- og/eller prøvingsrapporter for søkeren eller søkerne.
6.5. Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, og som har ansvar for EF-verifiseringen, skal, dersom det
ikke fører tilsyn med alle de berørte kvalitetsstyringssystemene som nevnt i nr. 5, samordne tilsynsvirksomheten
hos andre meldte organer som har ansvar for denne oppgaven, for
–

å forsikre seg om at grensesnittene mellom de forskjellige kvalitetsstyringssystemene håndteres på riktig
måte med henblikk på integrering av delsystemet,

–

i samarbeid med oppdragsgiveren å samle inn de opplysningene som er nødvendige for vurderingen, med
henblikk på å sikre sammenheng mellom og et overordnet tilsyn med de forskjellige kvalitetsstyringssystemene.

Denne samordningen omfatter det meldte organets rett til å
–

motta all dokumentasjon (godkjenning og tilsyn) som er utstedt av de øvrige meldte organene,

–

være til stede ved revisjonene nevnt i nr. 5.4,

–

ta initiativ til ytterligere revisjoner som angitt i nr. 5.5, på eget ansvar og i samarbeid med øvrige meldte
organer.

7.

Det meldte organet nevnt i nr. 5.1 skal for inspeksjons-, revisjons- og tilsynsformål ha adgang til
konstruksjonsanlegg, byggeplasser, produksjonsanlegg, monterings- og installasjonssteder, lagerområder og
eventuelt prefabrikasjon- og prøvingsanlegg samt, mer allment, til alle steder det finner nødvendig for å kunne
utføre sine oppgaver, i samsvar med søkerens særskilte bidrag til delsystemprosjektet.

8.

Oppdragsgiveren, dersom vedkommende er involvert, og hovedleverandøren skal i en periode på ti år etter at det
siste delsystemet er framstilt, kunne stille følgende til rådighet for de nasjonale myndigheter:

9.

–

den dokumentasjonen som er nevnt i nr. 5.1 annet ledd annet strekpunkt,

–

den ajourføringen som er nevnt i nr. 5.5 annet ledd,

–

de beslutningene og rapportene fra det meldte organet som er nevnt i nr. 5.4, 5.5 og 6.4.

Dersom delsystemet oppfyller kravene i TSI-en, skal det meldte organet på grunnlag av konstruksjonskontrollen
og godkjenningen av og tilsynet med kvalitetsstyringssystemet eller kvalitetsstyringssystemene utarbeide
samsvarssertifikatet til oppdragsgiveren, som deretter utarbeider EF-verifiseringserklæringen til
tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten der delsystemet befinner seg og/eller brukes.
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EF-verifiseringserklæringen og de medfølgende dokumentene skal dateres og undertegnes. Erklæringen skal
skrives på samme språk som er brukt i de tekniske dataene, og skal inneholde minst de opplysningene som er
angitt i vedlegg V til direktivet.
10.

Det meldte organet som oppdragsgiveren har valgt, skal ha ansvar for sammenstillingen av de tekniske dataene
som skal følge EF-verifiseringserklæringen. De tekniske dataene skal minst inneholde opplysningene nevnt i
artikkel 18 nr. 3 i direktivet, særlig
–

alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaper,

–

en liste over de samtrafikkomponentene som inngår i delsystemet,

–

kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet, som skal utstedes
for komponentene i samsvar med artikkel 13 i direktivet, eventuelt sammen med tilhørende dokumenter
(sertifikater, godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer og tilsynsrapporter) som er utstedt av de meldte
organene,

–

bevis på at produksjonsfasen er i samsvar med andre regler som følger av traktaten (herunder sertifikater),

–

alle opplysninger som gjelder vedlikehold samt vilkår og begrensninger for bruk av delsystemet,

–

alle opplysninger som gjelder instrukser om service, kontinuerlig eller rutinemessig overvåking, tilpasning
og vedlikehold,

–

det meldte organets samsvarssertifikat som nevnt i nr. 9, sammen med tilhørende verifiseringer og/eller
beregninger, kontrasignert av det meldte organet selv, med en erklæring om at prosjektet er i samsvar med
direktivet og TSI-en, og eventuelt en angivelse av forbehold som er registrert under utførelsen av oppgavene
og ikke er trukket tilbake.

Sertifikatet skal også følges av de inspeksjons- og revisjonsrapportene som er utarbeidet i forbindelse med
verifiseringen, som nevnt i nr. 6.4 og 6.5,
–
11.

infrastrukturregisteret eller registeret over rullende materiell, herunder alle opplysninger angitt i TSI-en,

Hvert meldt organ skal oversende de andre meldte organene relevante opplysninger om de godkjenningene av
kvalitetsstyringssystemer og de EF-sertifikatene for konstruksjonskontroll som det har utstedt, tilbakekalt eller
nektet å utstede.
De andre meldte organene kan på anmodning få kopier av

12.

–

utstedte godkjenninger av kvalitetsstyringssystemer, utstedte tilleggsgodkjenninger og

–

utstedte EF-sertifikater for konstruksjonskontroll med tillegg.

Den dokumentasjonen som følger samsvarssertifikatet, skal deponeres hos oppdragsgiveren.
Oppdragsgiveren skal oppbevare en kopi av de tekniske dataene i hele delsystemets levetid og i ytterligere tre år;
den skal oversendes til enhver annen medlemsstat som anmoder om det.

F.4.

Vurdering av vedlikeholdsordninger: framgangsmåte for samsvarsvurdering
Dette er et åpent punkt.

_________
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VEDLEGG G
ORDLISTE

beredskapsplan

En beredskapsplan er en plan som er utarbeidet under ledelse av
infrastrukturforvaltningen og eventuelt i samarbeid med jernbaneforetakene,
redningstjenestene og vedkommende myndigheter for hver tunnel.
Beredskapsplanen skal stemme overens med det utstyret for selvredning,
evakuering og redning som er til rådighet.

brannbeskyttet elektrisk kabel

En brannbeskyttet elektrisk kabel er en kabel som er beskyttet slik at
forbrenningsprodukter ikke slippes ut til miljøet i tilfelle brann.

driftskategorier

Sikkerhetsdefinisjon for kjøretøyer som brukes på ulike linjenett.

IM

Infrastrukturforvaltning

jording

Tiltak for å kople kjøreledningen eller strømskinnen direkte til jord for å unngå
uakseptabelt høy berøringsspenning under arbeid på elektrifiserte linjer.

nødkommunikasjon

1) Kommunikasjon mellom jernbaneforetakets personale og
infrastrukturforvaltningen i nødssituasjoner.
2) Jernbaneuavhengig kommunikasjonssystem for redningstjenester og statlige
myndigheter.

redningsområde

Område der redningstjenester kan installere forskjellig utstyr (f.eks. for
pasientsortering, lokal kommando, pumpestasjon, osv.).
Det er også mulig å evakuere personer fra dette stedet.

redningstjenester

Omfatter brannvesen, medisinske organisasjoner (f.eks. Røde Kors), tekniske
organisasjoner (f.eks. THW i Tyskland), særlige militær- eller politienheter (f.eks.
ingeniørtropper, lete- og redningsmannskaper).

RU

Jernbaneforetak

sikkert område

Definisjon fra nr. 4.2.2.6.1: Et sikkert område er et sted inne i eller utenfor en
tunnel der alle følgende kriterier er oppfylt:
– Forholdene i området er slik at det er mulig å overleve der.
– Området er tilgjengelig for personer med eller uten hjelp.
– Personer kan redde seg selv dersom det er mulig, eller de kan vente
på å bli reddet av redningstjenestene i henhold til prosedyrene angitt i
beredskapsplanen.
– Det er mulig å kommunisere med infrastrukturforvaltningens kontrollsentral,
enten via mobiltelefon eller fast forbindelse.

teknisk rom

Rom med teknisk utstyr til jernbanebruk (f.eks. signalutstyr, energiforsyning,
styring av drift osv.).

temperatur-tidkurve

Spesifikasjon for utforming og vurdering av konstruksjonsdeler, her en
spesifikasjon for en «dimensjonerende brann», som viser temperaturutviklingen
som funksjon av tiden.

togpersonale

Ansatte om bord på et tog som er godkjent som kompetente, og som
jernbaneforetaket har utpekt til å utføre bestemte angitte sikkerhetsrelaterte
oppgaver på toget, f.eks. lokomotivføreren eller konduktøren.
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tunneler som følger etter
hverandre

Dersom to eller flere tunneler følger etter hverandre uten at det er et over 500
m langt avsnitt i friluft mellom dem, og uten at det er adgang til et sikkert
område i det åpne avsnittet, anses tunnelene som bare én tunnel, og de relevante
spesifikasjonene må oppfylles. Avstanden på 500 m tilsvarer et togs maksimale
lengde iberegnet et tillegg i begge ender (i tilfelle utilstrekkelig nedbremsing o.l.).

tunnellengde

Tunnellengden måles fra tunnelåpning til tunnelåpning i nivå med toppen av
skinnene; lengdeområdet er definert i nr. 1.1.2.

tverrpassasje

Kort tunnel mellom to eller flere parallelle tunneler som danner en forbindelse til
bruk ved redning, vedlikehold og installasjoner, og som i visse tilfeller også har
aerodynamiske formål.

underjordisk stasjon

Stasjon mellom tunneler, under jorden, med deler som er åpne for allmennheten.

vedlikeholdsplan

Regler for vedlikehold, herunder inspeksjon, reparasjon og gjenoppbygging, med
relevante spesifikasjoner.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1477/2007

2013/EØS/73/19

av 13. desember 2007
om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Kommisjonen
har
særlig
kontrollert
visse
sikkerhetsstandarder ved en lufthavn i en tredjestat som
Fellesskapet og medlemsstatene hittil har hatt et godt
samarbeid med, og funnet dem tilfredsstillende. På dette
grunnlag har Kommisjonen besluttet å treffe tiltak for å
avbøte nevnte problemer når det gjelder passasjerer som
medbringer væsker fra nevnte lufthavn.

5)

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

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning tilhører ikke dem
som i henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr.
2320/2002 skal holdes hemmelige og ikke offentliggjøres.

7)

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

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4
nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Tiltakene fastsatt ved forordning (EF) nr. 622/2003
som begrenser væsker som passasjerer kan bringe med
seg ved ankomst med flyginger fra tredjestater og ved
flybytte i lufthavner i Fellesskapet, bør gjennomgås på
nytt i lys av den tekniske utvikling, hvilke driftsmessige
følger dette får i lufthavnene og hvordan dette påvirker
passasjerene.

Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.

En slik gjennomgåelse har vist at begrensningene
på væsker som passasjerer bringer med seg på
flyginger fra tredjestater og ved flybytte i lufthavner i
Fellesskapet, skaper visse driftsmessige problemer ved
disse lufthavnene og forårsaker ulemper for de berørte
passasjerene.

Artikkel 2

Artikkel 1

Artikkel 3 i nevnte forordning får ikke anvendelse med hensyn
til vedleggets fortrolige karakter.

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

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

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2007.

For Kommisjonen
Jacques BARROT
Visepresident
___________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 14.12.2007, s. 22,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 16.
(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr.
849/2004 (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 1).
(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 915/2007 (EUT L 200 av 1.8.2007, s. 3).

Nr. 73/140

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG
Tillegg 3 skal lyde:
«Tillegg 3
Republikken Singapore
Changi lufthavn».

________________

19.12.2013

19.12.2013
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 23/2008

2013/EØS/73/20

av 11. januar 2008
om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

forbudte gjenstander som skal projiseres inn i bilder av
vesker. Ut fra operatørenes reaksjon på bilder av vesker,
bør TIP informere dem dersom de har reagert korrekt ved
å utpeke det virtuelle bildet av den forbudte gjenstanden.
Dessuten bør samlingen av virtuelle bilder som brukes
for TIP, utvides og fornyes regelmessig for å ta hensyn til
nye forbudte gjenstander, og for å unngå tilvenning til de
virtuelle bildene.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av felles
bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart(1), særlig artikkel 4
nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1) I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal
Kommisjonen vedta tiltak for gjennomføring av felles
grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i hele
Det europeiske fellesskap. Kommisjonsforordning (EF)
nr. 622/2003 av 4. april 2003 om fastsettelse av tiltak for
gjennomføring av felles grunnleggende standarder for
luftfartssikkerhet(2) var den første rettsakt som inneholdt
slike tiltak.
2) Det er behov for å presisere de felles grunnleggende
standardene. Når det gjelder bildeprojeksjon (Threat Image
Projection - TIP), bør det fastsettes krav til ytelse. Det
bør vurderes å gjennomgå disse kravene regelmessig,
minst hvert annet år, for sikre at de fortsatt gjenspeiler
den tekniske utvikling, særlig når det gjelder størrelsen på
samlingen av tilgjengelige virtuelle bilder.
3) TIP bør brukes for å øke operatørenes ytelse ved
undersøkelse av både håndbagasje og innsjekket bagasje,
ved at virtuelle bilder av forbudte gjenstander projiseres
inn i et røntgenbilde av en veske. Det bør fastsettes en
minste og en største prosentandel av virtuelle bilder av

4) Opplysninger om krav til ytelse for sikkerhetsutstyr,
herunder TIP, ved lufthavner bør ikke plasseres i et
offentlig område ettersom disse kan misbrukes til å
omgå sikkerhetskontroller. Opplysningene bør gjøres
tilgjengelige for bare vedkommende myndigheter og
utstyrsprodusenter.
5) Forordning (EF) nr. 622/2003 bør derfor endres.
6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart —

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegget til forordning (EF) nr. 622/2003 endres i samsvar
med vedlegget til denne forordning.
Artikkel 3 i nevnte forordning får ikke anvendelse med hensyn
til vedleggets fortrolige karakter.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft 1. februar 2008.

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

Utferdiget i Brussel, 11. januar 2008.

For Kommisjonen
Jacques BARROT
Visepresident
____________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 12.1.2008, s. 12, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 87/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 16.
(1) EFT L 355 av 30.12.2002, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr.
849/2004 (EUT L 229 av 29.6.2004, s. 3).
(2) EUT L 89 av 5.4.2003, s. 9. Forordningen sist endret ved forordning (EF)
nr. 1477/2007 (EUT L 329 av 14.12.2007, s. 22).
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VEDLEGG

I samsvar med artikkel 1 er vedlegget hemmelig og skal ikke kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

______________

19.12.2013

19.12.2013
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2013/EØS/73/21

KOMMISJONSVEDTAK
av 22. desember 2006

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
(meddelt under dokumentnummer K(2006) 6903)
(2007/76/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter
med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
(forordningen om forbrukervernsamarbeid)(1), særlig artikkel 6
nr. 4, artikkel 7 nr. 3, artikkel 8 nr. 7, artikkel 9 nr. 4, artikkel 10
nr. 3, artikkel 12 nr. 6, artikkel 13 nr. 5 og artikkel 15 nr. 6, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EF) nr. 2006/2004 fastsetter vilkårene for
hvordan medlemsstatenes vedkommende myndigheter
med ansvar for håndheving av regelverket som beskytter
forbrukernes interesser, skal samarbeide med hverandre
og med Kommisjonen for å sikre at dette regelverket blir
overholdt, at det indre marked virker på en tilfredsstillende
måte, og at forbrukerne gis et sterkere økonomisk vern.

2)

Den fastsetter at det skal opprettes nettverk mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

3)

Det er nødvendig å vedta tiltak for gjennomføring av
bestemmelsene i nevnte forordning om ordningene og
vilkårene for gjensidig bistand mellom vedkommende
myndigheter og om det sentrale kontaktorganets stilling.

4)

For at systemet skal fungere effektivt bør det fastsettes
minstekrav for opplysningene som skal gis ved alle
anmodninger om gjensidig bistand. Det bør også
fastsettes regler om innholdet i standardskjemaene som
opplysningene utveksles gjennom, for å sikre større
effektivitet og lette behandlingen av opplysningene.

5)

Det bør fastsettes frister for hvert trinn i framgangsmåtene
for gjensidig bistand for å sikre at systemet fungerer
raskt.

6)

Det bør fastsettes regler for melding av overtredelser
innenfor Fellesskapet slik at det kan reageres raskt og

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 18.
(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. Forordningen endret ved direktiv 2005/29/
EF (EUT L 149 av 11.6.2005, s. 22).

effektivt på dem i alle berørte medlemsstater.
7)

Ettersom opplysninger gitt i henhold til forordning (EF)
nr. 2006/2004 ofte kan være følsomme, er det nødvendig
å fastsette egnede regler som begrenser tilgangen til dem.

8)

Det bør innføres generelle ordninger for å sikre at
kommunikasjonen ikke hindres av språkproblemer, og
som samtidig er fleksible med hensyn til behandling av
særskilte saker.

9)

Ytterligere tiltak kan vedtas på bakgrunn av erfaringer fra
driften av nettverket for håndhevingssamarbeid mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 2006/2004 —
GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Formål
I dette vedtak fastsettes regler for gjennomføring av forordning
(EF) nr. 2006/2004 med hensyn til gjensidig bistand mellom
vedkommende myndigheter og vilkårene for bistanden.
Artikkel 2
Definisjoner
Definisjonene fastsatt i forordning (EF) nr. 2006/2004 får
anvendelse i dette vedtak, og i tillegg menes med:
1. «database» databasen nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 2006/2004,
2. «varsel» en melding om en overtredelse innenfor
Fellesskapet i henhold til artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF)
nr. 2006/2004,
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3. «fortrolig behandling» behandling av opplysninger i
samsvar med kravene om vern av personopplysninger samt
taushetsplikt og forretningshemmeligheter som fastsatt i
artikkel 13 i forordning (EF) nr. 2006/2004,
4. «rettslig grunnlag» den lovbestemmelsen som beskytter
forbrukernes interesser, og som er eller mistenkes å være
gjenstand for en overtredelse innenfor Fellesskapet, herunder
en presis angivelse av den relevante lovbestemmelsen i den
anmodende myndighets medlemsstat.

19.12.2013

Artikkel 6
Tilgang til utvekslede opplysninger
Tilgang til opplysninger utvekslet i henhold til forordning (EF)
nr. 2006/2004 skal begrenses i samsvar med reglene fastsatt i
kapittel 4 i vedlegget til dette vedtak.
Artikkel 7
Språk

Artikkel 3

Reglene for språkene som skal brukes ved anmodninger og ved
utveksling av opplysninger i henhold til forordning (EF) nr.
2006/2004, er fastsatt i kapittel 5 i vedlegget til dette vedtak.

Opplysningskrav

Artikkel 8

Reglene for opplysningene som skal gis i henhold til forordning
(EF) nr. 2006/2004, og for opplysningenes format, er fastsatt i
kapittel 1 i vedlegget til dette vedtak.

Anvendelsesdato

Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse fra 29. desember 2006.
Artikkel 9
Adressater

Frister for tiltak

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Reglene for fristene som gjelder på de ulike trinnene i
den gjensidige bistanden i henhold til forordning (EF) nr.
2006/2004, er fastsatt i kapittel 2 i vedlegget til dette vedtak.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2006.

Artikkel 5
Varsler
Reglene for varsler er fastsatt i kapittel 3 i vedlegget.

For Kommisjonen
Markos KYPRIANOU
Medlem av Kommisjonen

19.12.2013
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VEDLEGG
Regler for gjensidig bistand mellom vedkommende myndigheter i henhold til kapittel II og III i forordning (EF)
nr. 2006/2004
1.

KAPITTEL 1 – OPPLYSNINGSKRAV

1.1. Opplysningsfelter som skal gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter i databasens standardskjemaer
Feltene som skal gjøres tilgjengelige i de ulike standardskjemaene i databasen, kan defineres på følgende måte:
a) Opplysninger om myndigheter og tjenestemenn som håndterer overtredelser
innenfor Fellesskapet
i)

vedkommende myndighet

ii)

sentralt kontaktorgan

iii)

vedkommende tjenestemann

b) Opplysninger om selgeren eller leverandøren som er ansvarlig
overtredelse eller mistenkt overtredelse innenfor Fellesskapet
i)

navn

ii)

andre handelsnavn

iii)

navn på eventuelt morselskap

iv)

type forretningsvirksomhet

v)

adresse(r)

vi)

e-postadresse

vii)

telefonnummer

for

en

viii) faksnummer
ix)

nettsted

x)

IP-adresse

xi)

navn på eventuell(e) direktør(er) i selskapet

c) Opplysninger om utveksling av opplysninger uten anmodninger (varsler)
( a r t i k k e l 7 i f o r o r d n i n g ( E F ) n r. 2 0 0 6 / 2 0 0 4 )
i)

type overtredelse innenfor Fellesskapet

ii)

status for overtredelsen innenfor Fellesskapet (bekreftet, rimelig mistanke)

iii)

rettslig grunnlag

iv)

kort sammendrag

v)

anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap

vi)

eventuelt krav om fortrolig behandling

vii)

vedlagte dokumenter (særlig i forbindelse med erklæringer og andre beviser)

d) Opplysninger i forbindelse med anmodninger om gjensidig bistand (artikkel 6
o g 8 i f o r o r d n i n g ( E F ) n r. 2 0 0 6 / 2 0 0 4 )
i)

bosted til forbrukere som kan bli skadelidende

ii)

navn på produktet eller tjenesten
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iii)

COICOP-kode, [Classification of Individual Consumption According to Purpose (United Nations
statistical methodology, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5)]

iv)

rettslig grunnlag

v)

anvendt reklame- eller salgsmedium

vi)

type overtredelse innenfor Fellesskapet

vii)

status for overtredelsen innenfor Fellesskapet (bekreftet, rimelig mistanke)

viii) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap
ix)

foreslått tidsplan for et tiltak

x)

vedlagte dokumenter (særlig i forbindelse med erklæringer og andre beviser) og eventuelle krav om
fortrolig behandling

xi)

angivelse av bistanden det anmodes om

xii)

henvisning til eventuelt varsel

xiii) liste over anmodede myndigheter og berørte medlemsstater
xiv) anmodning om at en vedkommende tjenestemann deltar i etterforskningen (artikkel 6 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 2006/2004)
1.2

Minstekrav til opplysninger som skal tas med ved anmodninger om gjensidig bistand og varsler (artikkel 6, 7 og
8 i forordning (EF) nr. 2006/2004)
1.2.1.

Når en vedkommende myndighet framsetter en anmodning om gjensidig bistand eller utsteder et varsel,
skal den gi alle opplysninger den har til rådighet og som kan være nyttige for andre vedkommende
myndigheter for å etterkomme anmodningen på en effektiv måte eller sikre en egnet oppfølging av
varselet, og angi hvorvidt noen av opplysningene som gis, må behandles fortrolig.

1.2.2.

Ved anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004 skal den
anmodende myndighet som et minstekrav
a) underrette den anmodede myndighet om arten av og det rettslige grunnlaget for den mistenkte
overtredelsen innenfor Fellesskapet,
b) gi tilstrekkelige opplysninger til å identifisere atferden eller praksisen som etterforskes,
c) spesifisere hvilke opplysninger det anmodes om.

1.2.3.

Når den anmodende myndighet framsetter en anmodning om håndhevingstiltak i henhold til artikkel 8 i
forordning (EF) nr. 2006/2004, skal den som et minstekrav opplyse den anmodede myndighet om
a) identiteten til selgeren eller leverandøren som det anmodes om å rette tiltak mot,
b) opplysninger om den berørte atferden eller praksisen,
c) rettslig betegnelse på overtredelsen innenfor Fellesskapet i henhold til gjeldende lovgivning, og det
rettslige grunnlaget,
d) bevis på at forbrukernes kollektive interesse skades, herunder om mulig et anslag over antall
forbrukere som kan bli skadelidende.

1.3

Svar på anmodninger om gjensidig bistand
1.3.1.

Når en anmodet myndighet besvarer en anmodning om opplysninger i henhold til artikkel 6 i forordning
(EF) nr. 2006/2004, skal den gi alle opplysninger som er angitt av den anmodende myndighet og som
er nødvendige for å avgjøre om en overtredelse innenfor Fellesskapet har funnet sted, eller for å avgjøre
om det er rimelig mistanke om at den vil finne sted.

1.3.2.

Når den anmodede myndighet besvarer en anmodning om håndhevingstiltak i henhold til artikkel 8 i
forordning (EF) nr. 2006/2004, skal den underrette den anmodende myndighet om tiltakene som er gjort
eller planlagt, og hvilken myndighet som utøves for å behandle anmodningen.
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1.4

1.3.3.

I alle tilfeller skal den anmodede myndighet opplyse om hvorvidt noen av opplysningene som gis, må
behandles fortrolig.

1.3.4.

Dersom en vedkommende myndighet avslår å etterkomme en anmodning som nevnt i artikkel 15 nr. 2-4
i forordning (EF) nr. 2006/2004, må den i svaret forklare årsakene til avslaget.

Tilleggsmyndighet gitt til vedkommende myndigheter i henhold til nasjonal lovgivning
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene gjennom diskusjonsforumet som
skal gjøres tilgjengelig i databasen, om eventuell etterforsknings- og håndhevingsmyndighet som er gitt
vedkommende myndigheter i tillegg til det som er fastsatt i artikkel 4 nr. 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004.

1.5. Utpeking av organer som har en rettmessig interesse av at overtredelser innenfor Fellesskapet stanses eller
forbys, i samsvar med artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2006/2004.

2.

1.5.1.

Når en medlemsstat i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2006/2004 underretter
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om et organ som i henhold til forordningens artikkel 4 nr. 2
annet punktum er utpekt til et organ som har rettmessig interesse av at overtredelser innenfor Fellesskapet
stanses eller forbys, skal medlemsstaten angi hvilken etterforsknings- og håndhevingsmyndighet organet
er gitt.

1.5.2.

En anmodet myndighet som i henhold til artikkel 8 nr. 3 i forordning (EF) nr. 2006/2004 har til hensikt
å benytte et organ som har rettmessig interesse av at overtredelser innenfor Fellesskapet stanses eller
forbys, skal gi den anmodende myndighet tilstrekkelige opplysninger om organet til at den anmodende
myndighet kan fastslå at vilkårene fastsatt i artikkel 8 nr. 4 er oppfylt. Den skal også innhente
forhåndssamtykke fra den anmodende myndighet til at organet benyttes, der det spesifiseres hvilke av
opplysningene fra den anmodende myndighet som den anmodede myndighet kan videreformidle til
nevnte organ.

KAPITTEL 2 – FRISTER

2.1. Anmodninger om gjensidig bistand og svar
2.1.1.

Anmodede myndigheter skal besvare anmodninger om gjensidig bistand fra anmodende myndigheter så
godt de kan, og uten opphold anvende all egnet etterforsknings- og håndhevingsmyndighet.

2.1.2.

Fristene for behandling av anmodninger om gjensidig bistand i henhold til artikkel 6 og 8 i forordning
(EF) nr. 2006/2004 skal avtales mellom den anmodende myndighet og den anmodede myndighet fra
tilfelle til tilfelle, ved hjelp av standardskjemaene i databasen.

2.1.3.

Dersom enighet ikke kan oppnås, skal den anmodede myndighet gi et svar der den oversender alle
relevante opplysninger den har til rådighet, og angi hvilke etterforsknings- og håndhevingstiltak som
er gjort eller planlagt (herunder frister), senest fjorten dager etter at en anmodning ble mottatt via
det sentrale kontaktorganet. Den anmodede myndighet skal gi den anmodende myndighet ajourførte
opplysninger om disse tiltakene minst en gang per måned inntil
a) eventuelle relevante opplysninger som kreves for å avgjøre om en overtredelse innenfor Fellesskapet
har funnet sted, eller for å avgjøre om det er rimelig grunn til mistanke om at den vil finne sted, er
blitt sendt til den anmodende myndighet,
eller
b) overtredelsen innenfor Fellesskapet har opphørt eller anmodningen har vist seg å være ubegrunnet.

2.1.4.

Det sentrale kontaktorganet for den anmodede myndighet skal videresende alle anmodninger det mottar
via det sentrale kontaktorganet for en anmodende myndighet til vedkommende myndighet så snart det
er teknisk mulig, og uansett senest to virkedager etter at anmodningen ble mottatt.

2.1.5.

Den anmodende myndighet skal underrette Kommisjonen og fjerne opplysningene fra databasen så snart
det er teknisk mulig og uansett ikke senere enn sju dager etter at saken er avsluttet, dersom det etter en
anmodning i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004 viser seg
a) at de utvekslede opplysningene ikke fører til et varsel eller en anmodning i henhold til artikkel 8,
eller
b) at en overtredelse innenfor Fellesskapet ikke har funnet sted.
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2.2. Varsler

3.

2.2.1.

En vedkommende myndighet skal utstede et varsel så snart det er teknisk mulig, og uansett ikke senere
enn sju dager etter at den er blitt oppmerksom på en overtredelse innenfor Fellesskapet eller har fått en
rimelig mistanke om at en slik overtredelse kan finne sted.

2.2.2.

En vedkommende myndighet skal, dersom det viser seg at et varsel er ubegrunnet, trekke det tilbake så
snart det er teknisk mulig, og uansett innen sju dager.  Kommisjonen skal fjerne alle opplysninger knyttet
til et ubegrunnet varsel som er lagret i databasen, så snart det er teknisk mulig, og uansett ikke senere
enn sju dager etter at vedkommende myndighet trakk varselet tilbake.

KAPITTEL 3 – FORMIDLING AV VARSLER
En vedkommende myndighet som utsteder et varsel, skal formidle det på det egnede standardskjemaet i databasen
til Kommisjonen og til vedkommende myndigheter i andre medlemsstater med sikte på håndheving av den
lovgivningen som ligger til grunn for varselet. Den varslende vedkommende myndighet skal ha eneansvar for å
avgjøre hvilke andre medlemsstater som skal varsles.

4.

KAPITTEL 4 – TILGANG TIL UTVEKSLEDE OPPLYSNINGER

4.1. Vedkommende myndigheter
En vedkommende myndighet skal bare ha tilgang til de opplysningene i databasen som er knyttet til den
lovgivningen som beskytter forbrukernes interesser som den har direkte håndhevingsansvar for ved at den er
utpekt av medlemsstaten i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2006/2004.
4.2. Sentrale kontaktorganer
Når de utfører sine samordningsoppgaver som definert særlig i artikkel 9 nr. 2 og artikkel 12 nr. 2 og 5 i forordning
(EF) nr. 2006/2004, skal de sentrale kontaktorganene få tilgang til opplysninger knyttet til anmodninger om
gjensidig bistand som ikke omfattes av fortrolig behandling.
5

KAPITTEL 5 – SPRÅK SOM SKAL BRUKES VED ANMODNINGER OM GJENSIDIG BISTAND OG VED
FORMIDLING AV OPPLYSNINGER

5.1. Avtalene om hvilke språk som skal brukes ved anmodninger og formidling av opplysninger som er inngått
mellom vedkommende myndigheter i henhold til første punktum i artikkel 12 nr. 4 i forordning (EF) nr.
2006/2004, skal registreres i en tabell som skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter i databasen.
5.2. Disse avtalene skal omfatte en klausul om at en vedkommende myndighet i enkelttilfeller kan foreslå et annet
språk av hensyn til den berørte tjenestemannens språkkunnskaper.
5.3. De relevante standardskjemaene i databasen omfatter et datafelt der en vedkommende myndighet kan foreslå for
en annen myndighet at et annet språk brukes.
Dersom enighet ikke kan oppnås, får artikkel 12 nr. 4 annet punktum i forordning (EF) nr. 2006/2004 anvendelse.
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KOMMISJONSVEDTAK

2013/EØS/73/22

av 17. mars 2008
om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av
forbrukervernlovgivning, med hensyn til gjensidig bistand
[meddelt under nummer K(2008) 987]
(2008/282/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid
mellom nasjonale myndigheter med ansvar for
håndheving av forbrukervernlovgivning (forordningen om
forbrukervernsamarbeid)(1), særlig artikkel 7 nr. 3, artikkel 8
nr. 7, artikkel 9 nr. 4 og artikkel 12 nr. 6, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

22. desember 2006 gjorde Kommisjonen vedtak
2007/76/EF om gjennomføring av forordning (EF)
nr. 2006/2004(2). Ved nevnte vedtak fastsettes regler
for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 2006/2004
med hensyn til gjensidig bistand mellom vedkommende
myndigheter samt vilkårene som gjelder for slik bistand.
Vedtak 2007/76/EF bør endres for å spesifisere hvilke
opplysninger myndighetene er pålagt å legge fram og
tidsfristen for underretting om hvilke håndhevingstiltak
som er vedtatt samt virkningen de har hatt etter anmodning
om slike tiltak.

3)

Vedtak 2007/76/EF bør også endres for å spesifisere
hvilke opplysninger som må legges fram ved underretting
om håndhevingstiltak eller anmodning om gjensidig
bistand etter underretting om et varsel.

4)

Det er også nødvendig å fastsette hovedprinsippene for
samordning av markedstilsynsvirksomhet og håndheving
for å sikre effektiv håndheving i hele Fellesskapet.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 1.4.2008, s. 26, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern), se EØS-tillegget til
Den europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 18.
(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. Forordningen sist endret ved direktiv
2007/65/EF (EUT L 332 av 18.12.2007, s. 27).
(2) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192.

5)

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse
fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning
(EF) nr. 2006/2004 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
I vedtak 2007/76/EF skal ny artikkel 7a lyde:
«Artikkel 7a
Samordning av markedstilsynsvirksomhet og
håndheving
Prinsippene for samordning av markedstilsynsvirksomhet
og håndheving fastsettes i kapittel 6 i vedlegget.»
Artikkel 2
Vedlegget til vedtak 2007/76/EF endres i samsvar med
vedlegget til dette vedtak.
Artikkel 3
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2008.

For Kommisjonen
Meglena KUNEVA
Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG
I vedtak 2007/76/EF gjøres følgende endringer:
1.

I nr. 1.1. bokstav c) tilføyes nytt nr. viii), ix) og x):
«viii) navn på produkt eller tjeneste,

2.

ix)

COICOP-kode, [klassifikasjon av individuelt konsum etter formål (De forente nasjoners statistiske
metodologi, http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl = 5)],

x)

anvendt reklame- og salgsmedium.»

Nytt nr. 1.3.5. skal lyde:
«1.3.5. Ved vedtakelse av et håndhevingstiltak skal anmodet myndighet, i henhold til artikkel 8 nr. 6 i forordning
(EF) nr. 2006/2004, underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende myndigheter utpekt av
medlemsstatene som ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen faller inn under, om de
vedtatte tiltak og virkningen av disse på overtredelsen innenfor Fellesskapet.
Den skal sammen med de vedtatte håndhevingstiltakene og deres virkning på overtredelsen innenfor
Fellesskapet legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om anmodet og anmodende vedkommende myndighet,
b) navn på selger eller leverandør,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.»
3.

I nr. 2.1.5 skal første punktum lyde:
«2.1.5. Den anmodende myndighet skal be Kommisjonen om å fjerne opplysningene fra databasen så snart
det er teknisk mulig og uansett ikke senere enn sju dager etter at saken er avsluttet, dersom det etter en
anmodning i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004 viser seg at».

4.

Nytt nr. 2.1.6. skal lyde:
«2.1.6. Den anmodede myndighet skal underrette Kommisjonen og andre vedkommende myndigheter som berøres
av håndhevingstiltakene som er vedtatt i henhold til artikkel 8 nr. 6 i forordning (EF) nr. 2006/2004, så
snart det er teknisk mulig og uansett ikke senere enn sju dager etter at tiltakene ble vedtatt.»

5.

Tittelen til kapittel 3 erstattes med «Varsler».

6.

I kapittel 3 tilføyes «3.1.» i begynnelsen av teksten.

7.

I kapittel 3 skal nytt nr. 3.2. og 3.3. lyde:
«3.2.

Når en vedkommende myndighet vedtar håndhevingstiltak som følge av et varsel, skal den, i henhold til
artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004, underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende
myndigheter utpekt av medlemsstatene som ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen
faller inn under, om disse tiltakene.
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Den skal sammen med de vedtatte håndhevingstiltakene legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om vedkommende myndighet som har vedtatt tiltakene,
b) navn på selger eller leverandør,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.
3.3.

Når en vedkommende myndighet mottar en anmodning om gjensidig bistand som følge av et varsel, skal
den underrette Kommisjonen og alle andre vedkommende myndigheter utpekt av medlemsstatene som
ansvarlige for håndheving av regelverket som overtredelsen faller inn under, om anmodningen og angi
hvilken type anmodning det dreier seg om.
Den skal sammen med den mottatte anmodningen legge fram følgende opplysninger:
a) opplysninger om vedkommende myndighet som anmoder om gjensidig bistand,
b) navn på selger eller leverandør, dersom det foreligger,
c) navn på produkt eller tjeneste,
d) klassifiseringskode,
e) anvendt reklame- eller salgsmedium,
f)

rettslig grunnlag,

g) type overtredelse innenfor Fellesskapet,
h) anslått antall forbrukere som kan bli skadelidende, og anslått økonomisk tap.»
8.

Nytt kapittel 6 skal lyde:
«6.

KAPITTEL 6 — Samordning av markedstilsynsvirksomhet og håndheving

6.1.

For å oppfylle forpliktelsen i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan alle berørte
vedkommende myndigheter beslutte at en av dem skal samordne håndhevingstiltakene. Idet det tas
hensyn til de særskilte forhold i hvert enkelt tilfelle, skal vedkommende myndighet vanligvis utpeke som
samordnende myndighet den myndigheten som er lokalisert der hvor forhandleren har sitt hovedkontor
eller hovedsenteret for sin virksomhet, eller der hvor flesteparten av de berørte forbrukerne finnes.

6.2.

Kommisjonen skal, dersom den blir forespurt om det, lette samordningen.»

___________________________
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KOMMISJONSVEDTAK

19.12.2013

2013/EØS/73/23

av 20. desember 2007
om endring av vedtak 2002/231/EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF, 2002/371/EF, 2003/200/EF
og 2003/287/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde for
[meldt under nummeret K(2007) 6800]
(2008/63/EF)(*)
KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

5)

Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003
om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling
av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om
endring av vedtak 1999/476/EF(6) går ut 29. februar
2008.

6)

Kommisjonsvedtak 2003/287/EF av 14. april
2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester(7) går ut
30. april 2008.

7)

I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god
tid vorte gjennomført ein revisjon av fellesskapskriteria
og av dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som
vart innførde ved dei nemnde vedtaka.

8)

Ettersom revisjonen av desse vedtaka er på ulike stadium,
bør det tidsrommet som miljøkriteria og krava skal gjelde
for, lengjast med tolv månader for vedtak 2002/255/EF og
2002/371/EF, med 18 månader for vedtak 2003/287/EF
og med 24 månader for vedtak 2002/231/EF, 2002/272/
EF og 2003/200/EF .

9)

Ettersom den pliktige revisjonen i medhald av
forordning (EF) nr. 1980/2000 berre gjeld miljøkriteria
og krava til vurdering og kontroll, bør vedtak 2002/231/
EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF, 2002/371/EF, 2003/200/
EF og 2003/287/EF halde fram med å gjelde.

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, og
etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske
unionen og
ut frå desse synsmåtane:
1)

Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om
fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av
vedtak 1999/179/EF(2) går ut 31. mars 2008.

2)

Kommisjonsvedtak 2002/255/EF av 25. mars
2002 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til fjernsynsapparat(3) går ut 31.
mars 2008.

3)

Kommisjonsvedtak 2002/272/EF av 25. mars 2002
om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker(4) går
ut 31. mars 2008.

4)

Kommisjonsvedtak 2002/371/EF av 15. mai 2002
om fastsetjing av miljøkriterium for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, og om endring
av vedtak 1999/178/EF(5) går ut 31. mai 2008.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 16 av 19.1.2008, s. 26,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 20.
(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 77 av 20.3.2002, s. 50. Direktivet sist endra ved vedtak 2005/783/EF
(TEU L 295 av 11.11.2005, s. 51).
(3) TEF L 87 av 4.4.2002, s. 53. Direktivet sist endra ved vedtak 2007/207/EF
(TEU L 92 av 3.4.2007, s. 16).
(4) TEF L 94 av 11.4.2002, s. 13. Vedtaket sist endra ved vedtak 2005/783/EF.
(5) TEF L 133 av 18.5.2002, s. 29. Vedtaket sist endra ved vedtak 2007/207/EF.

10) Vedtak 2002/231/EF, 2002/255/EF, 2002/272/EF,
2002/371/EF, 2003/200/EF og 2003/287/EF bør difor
endrast.

11) 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 —
(6) TEU L 76 av 22.3.2003, s. 25.
(7) TEU L 102 av 24.4.2003, s. 82.
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Artikkel 4

GJORT DETTE VEDTAKET:

I vedtak 2002/371/EF skal artikkel 5 lyde:
Artikkel 1
I vedtak 2002/231/EF skal artikkel 5 lyde:

«Artikkel 5
Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilprodukt» og dei
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram
til 31. mai 2009.»
Artikkel 5

«Artikkel 5
Miljøkriteria for produktgruppa «fottøy» og dei tilhøyrande
krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 31. mars
2010.»

Artikkel 2

I vedtak 2003/200/EF skal artikkel 5 lyde:
«Artikkel 5
Miljøkriteria for produktgruppa «tekstilvaskemiddel» og
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 28. februar 2010.»
Artikkel 6

I vedtak 2002/255/EF skal artikkel 4 lyde:

I vedtak 2003/287/EF skal artikkel 5 lyde:
«Artikkel 5

«Artikkel 4
Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsynsapparat» og dei
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram
til 31. mars 2009.»

Artikkel 3
I vedtak 2002/272/EF skal artikkel 4 lyde:

Miljøkriteria for produktgruppa «overnattingstenester» og
dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde
fram til 31. oktober 2009.»
Artikkel 7
Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. desember 2007.

«Artikkel 4

For Kommisjonen

Miljøkriteriene
for
produktgruppen
«harde
underlagsdekker» og de tilhørende krav til vurdering og
kontroll skal være gyldige fram til 31. mars 2010.»

Danuta HÜBNER
Medlem av Kommisjonen
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 235/2008/EF

19.12.2013

2013/EØS/73/24

av 11. mars 2008
om opprettelse av et europeisk rådgivende organ for statistikkstyring(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

rolle i tilsynet med hvordan reglene for god praksis
gjennomføres av det europeiske statistikksystem i
sin helhet. I sin rekommandasjon av 25. mai 2005
tilkjennegav Kommisjonen sin hensikt om å vurdere å
foreslå opprettelsen av et slikt eksternt rådgivende organ.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 285,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

4)

8. november 2005 konkluderte Rådet med at et nytt
rådgivende organ på høyt nivå ville øke uavhengigheten,
integriteten og ansvarligheten til Kommisjonen
(Eurostat) og, innenfor rammen av fagfellevurderingen
av gjennomføringen av reglene for god praksis, til det
europeiske statistikksystem. Rådet anbefalte at organet
skulle bestå av en liten gruppe uavhengige personer som
er utpekt på grunnlag av sin kompetanse.

5)

Medlemmene av nevnte organ bør utfylle hverandre
med hensyn til kunnskaper og erfaringer, og det bør for
eksempel inngå personer fra den akademiske verden og
personer med nasjonal og/eller internasjonal yrkeserfaring
på statistikkområdet.

6)

Organet bør utarbeide en vurdering for Kommisjonen
(Eurostat) om gjennomføringen av reglene for god
praksis tilsvarende fagfellevurderingen innen de
nasjonale statistikkontorene.

7)

Dersom det er hensiktsmessig, bør det oppfordres til en
dialog mellom Komiteen for statistikkprogrammet og
Den europeiske rådgivende komité for statistikk, nedsatt
ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 234/2008/
EF(3), samt med berørte organer i medlemsstatene, om
reglene for god praksis.

8)

Et rådgivende organ bør derfor opprettes, og dets
oppgaver og oppbygning bør defineres, uten at det
berører artikkel 5 i protokoll om vedtektene for Det
europeiske system av sentralbanker og Den europeiske
sentralbank —

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

Behovet for å innføre standarder på europeisk
plan for medlemsstatenes og Fellesskapets
nasjonale
statistikkmyndigheters
uavhengighet,
integritet og ansvarlighet medførte at Komiteen for
statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning
89/382/EØF, Euratom(2), på sitt møte 24. februar 2005
enstemmig godkjente reglene for god praksis innen
europeisk statistikk (heretter kalt «regler for god praksis»)
slik de legges fram i kommisjonsrekommandasjon av
25. mai 2005 om medlemsstatenes og Fellesskapets
statistikkmyndigheters uavhengighet, integritet og
ansvarlighet.

Reglene for god praksis har det todelte formålet på den ene
siden å skape økt tiltro og tillit til statistikkmyndighetene
ved å foreslå visse institusjonelle og organisatoriske
tiltak, og på den andre siden å forbedre kvaliteten på
statistikkene disse myndighetene utarbeider.

I sin melding av 25. mai 2005 til Europaparlamentet
og Rådet om medlemsstatenes og Fellesskapets
statistikkmyndigheters uavhengighet, integritet og
ansvarlighet anerkjente Kommisjonen nytten av et
eksternt rådgivende organ som kunne spille en aktiv

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av 15.3.2008, s. 17,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 22.
(1) Europaparlamentsuttalelse av 24. oktober 2007 (ennå ikke offentliggjort i
EUT) og rådsbeslutning av 14. februar 2008.
(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

(3) EUT L 73 av 15.3.2008, s. 13.
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TRUFFET DENNE BESLUTNING:
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Artikkel 3
Organets medlemmer

Artikkel 1
Rådgivende organ
Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring (heretter
kalt «Organet») opprettes med dette. Organets formål skal være
å utøve uavhengig tilsyn med det europeiske statistikksystem
med hensyn til gjennomføringen av reglene for god praksis
innenfor europeisk statistikk (heretter kalt «reglene for god
praksis»).

Artikkel 2
Oppgaver
1.

1. Organet skal ha sju medlemmer, herunder lederen.
Organets medlemmer opptrer uavhengig. Kommisjonen
(Eurostat) skal delta som observatør.

2. Organets medlemmer skal utvelges blant sakkyndige
som har fremragende kompetanse innen statistikk, er personlig
utnevnt og skal velges ut på en slik måte at de utfyller
hverandre med hensyn til kunnskaper og erfaringer.

3. Etter samråd med Kommisjonen skal Rådet velge ut
Organets leder, og Europaparlamentet skal godkjenne denne
utnevnelsen.

Organets oppgaver skal være å

a) utarbeide en årlig rapport for Europaparlamentet og Rådet
om gjennomføringen av reglene for god praksis med
hensyn til Kommisjonen (Eurostat) og å oversende denne
rapporten til Kommisjonen før den blir lagt fram for
Europaparlamentet og Rådet,

b) inkludere en vurdering i den årlige rapporten av
gjennomføringen av reglene for god praksis innenfor det
europeiske statistikksystem i sin helhet,

c) gi Kommisjonen råd om hensiktsmessige tiltak for å
lette gjennomføringen av reglene for god praksis med
hensyn til Kommisjonen (Eurostat) og det europeiske
statistikksystem i sin helhet,

Lederen skal ikke være nåværende medlem av et nasjonalt
statistikkontor eller av Kommisjonen og skal ikke ha hatt et
slikt verv de siste to årene.

Etter samråd med Kommisjonen skal Europaparlamentet og
Rådet hver utnevne tre medlemmer av Organet.

4. Mandatet for lederen og Organets medlemmer skal være
tre år, og kan fornyes én gang.

5. Dersom et medlem trekker seg før utløpet av sitt mandat,
skal hun eller han erstattes av et nytt medlem, som utnevnes for
en hel mandatperiode i samsvar med denne artikkel.

Artikkel 4
d) gi Kommisjonen (Eurostat) råd om formidling av reglene
for god praksis til brukere og opplysningsgivere,

e) gi Kommisjonen (Eurostat) og Komiteen for
statistikkprogrammet råd med hensyn til ajourføring av
reglene for god praksis.

2. I samsvar med oppgavene fastsatt i nr. 1 kan Organet gi
Kommisjonen råd og skal svare Kommisjonen på spørsmål om
brukernes tillit til europeisk statistikk.

Organets arbeid
1. Organet fastsetter sin forretningsorden, som skal
offentliggjøres.

2. Organets årlige rapport, som nevnt i artikkel 2 nr. 1
bokstav a), skal offentliggjøres etter at den er lagt fram for
Europaparlamentet og Rådet. I tillegg kan Organet beslutte
å offentliggjøre konklusjoner, delvise konklusjoner eller
arbeidsdokumenter, under forutsetning av at det på forhånd
har underrettet Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
(Eurostat) og alle andre berørte organer, og disse har hatt
tilstrekkelig mulighet til å besvare dette.
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3. Uten at det berører traktatens artikkel 287, skal Organets
medlemmer være forpliktet til ikke å røpe opplysninger
som de har fått tilgang til gjennom Organets arbeid dersom
Kommisjonen har underrettet dem om at slike opplysninger
er av begrunnet fortrolig karakter eller om at svar på en
anmodning om uttalelse eller et spørsmål vil føre til at slike
fortrolige opplysninger blir gitt videre.
4. Organet skal bistås av et sekretariat som stilles til
rådighet av Kommisjonen, men som skal opptre uavhengig
av denne. Organets sekretær skal utnevnes av Kommisjonen
etter samråd med Organet. Sekretæren opptrer i samsvar med
Organets instruks.
5. Organets utgifter
budsjettoverslag.

skal

inngå

i

Kommisjonens

19.12.2013

Artikkel 5
En rapport om Organets rolle og effektivitet skal utarbeides tre
år etter dets opprettelse.
Artikkel 6
Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President

Formann
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 207/2008

2013/EØS/73/25

av 5. mars 2008
om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2009 om unges inntreden på
arbeidsmarkedet fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

oppfordres medlemsstatene til å legge særlig vekt på
«å gjennomføre den europeiske ungdomspakten, ved
å bedre sysselsettingsmulighetene for unge, forenkle
overgangen fra utdanning til arbeid, blant annet gjennom
yrkesveiledning, støtte til å fullføre utdanningen, adgang
til egnet opplæring og læretid».

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av
9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse
i Fellesskapet(1), særlig artikkel 4 nr. 2, og

4)

Det er følgelig et tydelig behov for et sett med
omfattende og sammenlignbare data om unges inntreden
på arbeidsmarkedet for å kunne overvåke utviklingen
med hensyn til oppfyllelse av de felles målene i den
europeiske sysselsettingsstrategien og i den sosiale
integrasjonsprosessen.

5)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 384/2005 av 7. mars 2005
om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser
for tidsrommet 2007‑2009 for arbeidskraftundersøkelsen
fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(5) omfatter
allerede en tilleggsundersøkelse om unges inntreden
på arbeidsmarkedet. Listen med variabler for denne
undersøkelsen bør fastsettes.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet —

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

De europeiske retningslinjer for sysselsetting(2) omfatter
en rekke retningslinjer for sysselsetting av ungdommer
der det understrekes at det bør gjøres mer for å skape
sysselsettingsmuligheter for unge og senke arbeidsløsheten
blant ungdommer. I retningslinjene vises det også til de
mål og standardverdier som er fastsatt innenfor rammen
av den europeiske sysselsettingsstrategien siden 2003
med hensyn til å begrense antall elever som slutter på
skolen for tidlig, heve utdanningsnivået og tilby en «ny
start» til arbeidsløse ungdommer.

Standardverdiene for utdanning er nedfelt i
arbeidsprogrammet for utdanning og opplæring 2010 som
gjennomføres av medlemsstatene og Kommisjonen(3).
Standardverdiene bør gjøre det lettere å følge bedringen
av utdanningsnivået og den livslange læringen og
nedgangen i antall elever som slutter på skolen for tidlig
— politiske mål som skal bidra til best mulig å forberede
de unge på yrkeslivet og det sosiale liv.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
3)

I rådsvedtak 2006/702/EF av 6. oktober 2006 om
Fellesskapets strategiske retningslinjer for samhørighet(4)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 6.3.2008, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 23.
(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. Forordningen sist endret ved europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1372/2007 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 42).
(2) Rådsvedtak av 12. juli 2005 om retningslinjer for medlemsstatenes
sysselsettingspolitikk (2005/600/EF), EUT L 205 av 6.8.2005, s. 21.
(3) Rådet, Detaljert arbeidsprogram for oppfølging av målene for utdanningsog opplæringssystemene i Europa (2002/C 142/01), EFT C 142 av
14.6.2002, s. 1.
(4) EUT L 291 av 21.10.2006, s. 11.

Den detaljerte listen med variabler som skal innsamles i 2009
innenfor rammen av tilleggsundersøkelsen om unges inntreden
på arbeidsmarkedet, skal fastsettes i vedlegget.

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
(5) EUT L 61 av 8.3.2005, s. 23. Forordningen endret ved forordning (EF)
nr. 341/2006 (EUT L 55 av 25.2.2006, s. 9).
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 5. mars 2008.

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG
ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE
Spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2009 om unges inntreden på arbeidsmarkedet
1.
2.

Berørte medlemsstater og regioner: alle.
Variablene har følgende koder:
Angivelsen av variablene for arbeidskraftundersøkelsen i kolonnen «Filter» viser til vedlegg II i kommisjonsforordning
(EF) nr. 430/2005.
Kolonne

Kode

Beskrivelse

Høyeste utdanningsnivå fullført av far eller mor

203
(PARHAT)
1

Lavt nivå: ISCED 0, 1, 2 og 3c kort

2

Mellomnivå: ISCED 3-4 (uten 3c kort)

3

Høyt nivå: ISCED 5-6

9

Ikke relevant (personen er under 15 år eller over
34 år)

Filter

Alle personer i alderen 15‑34
år

Blanktegn Intet svar
Farens og morens fødselsstat

204-207
PARFOR

Alle personer i alderen 15‑34
år

(For Tyskland: farens og morens statsborgerskap/
tidligere statsborgerskap dersom de i referanseuken
har tysk statsborgerskap)
For koding, se ISOs landklassifisering
....
9999

4 sifre (far — 2 første sifre, mor — 2 siste sifre)
Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
(Høyeste fullførte formelle utdanningsnivå etter Alle personer i alderen 15‑34
år og HATLEVEL = 21-43
type ATLEVEL)

208
HATVOC
1

Allmennutdanning

2

Yrkesrettet utdanning som hovedsakelig (eller
utelukkende) er basert på skoleundervisning

3

Yrkesrettet utdanning basert på en kombinasjon av
skoleundervisning og opplæring på en arbeidsplass

4

Yrkesrettet utdanning som hovedsakelig er basert på
opplæring på en arbeidsplass

5

Yrkesrettet utdanning, ingen mulighet for å skille
mellom 2, 3 og 4

9

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
209-214
STOPDATE
…
999999

Måned og år da siste formelle utdanning ble Alle personer i alderen 15‑34
avsluttet
år og EDUCSTAT = 2 og
HATLEVEL ≠ 00
Måned og år
Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
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Kolonne

215
WORKEDUC

Kode

Beskrivelse

Arbeid under den formelle utdanningen
0

Arbeidet ikke eller arbeidet mindre enn 1 måned
per år

1

Arbeidet (bare) som en del av utdanningen

2

Arbeidet under studietiden, men arbeidet var ikke en
del av utdanningen

3

Arbeidet (bare) under en pause i studiene

4

Arbeidet, kombinasjon av 1 og 2

5

Arbeidet, kombinasjon av 1 og 3

6

Arbeidet, kombinasjon av 2 og 3

7

Arbeidet, kombinasjon av 1, 2 og 3

9

Ikke relevant

19.12.2013

Filter

Alle personer i alderen 15‑34
år

Blanktegn Intet svar
Måned og år da første jobb av over 3 måneders Kol. 209-214 ≠ 999999 og
varighet begynte etter siste avsluttede formelle blanktegn
utdanning

216-221
JOBSTART
000000

Har aldri hatt jobb av over 3 måneders varighet

000001

Nåværende jobb er min første jobb

……

Måned og år

999999

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
Varighet av første jobb av over 3 måneders varighet Kol. 216-221 ≠ 000000 og
(etter siste avsluttede formelle utdanning)
000001 og 999999

222-224
JOBDUR
…

Antall måneder

999

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
Metode for å finne første jobb av over 3 måneders Kol. 216-221 ≠ 000000 og
varighet (etter siste avsluttede formelle utdanning) 999999

225
FINDMETH
1

Gjennom utdanningsinstitusjon

2

Gjennom offentlig arbeidsformidling

3

Gjennom annonser i pressen eller på Internett

4

Leverte en (spontan) jobbsøknad til en arbeidsgiver

5

Gjennom familie og venner

6

Fikk jobb etter å ha vært ansatt i samme foretak
tidligere
(sommerjobb/ekstrajobb,
læretid,
praktikanttid, frivillig arbeid)

7

Startet egen virksomhet

8

Annet

9

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
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Kolonne

Kode

Beskrivelse

Nr. 73/161

Filter

Stilling i første jobb av over 3 måneders varighet Kol. 216-221 ≠ 000000 og
(etter siste avsluttede formelle utdanning)
000001 og 999999

226-229
JOBOCC
....
9999

ISCO-88 (COM) med 3-sifret eller om mulig
4-sifret kode
Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
Kontrakttype i første jobb av over 3 måneders Kol. 216-221 ≠ 000000 og
varighet (etter siste avsluttede formelle utdanning) 000001 og 999999

230
JOBCONTR
1

Selvstendig næringsdrivende

2

Fast ansatt lønnstaker, heltid

3

Fast ansatt lønnstaker, deltid

4

Midlertidig ansatt lønnstaker, heltid

5

Midlertidig ansatt lønnstaker, deltid

6

Arbeidende familiemedlem

9

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
231
TRANSACT
1

Hovedaktivitet etter siste avsluttede formelle Kol.209-214 ≠ 999999 og
utdanning og før første jobb av over 3 måneders blanktegn og {første jobb
varighet begynte
startet over 3 måneder etter
datoen i kol. 209-214 eller
Sysselsatt — arbeidet i jobb(er) med kort varighet kol. 216-221 =000000}
(høyst 3 måneder)

2

Obligatorisk militærtjeneste eller siviltjeneste

3

Ikke sysselsatt, var aktivt arbeidssøkende
Ikke sysselsatt, var ikke aktivt arbeidssøkende på
grunn av:

4

Forpliktelser overfor familien

5

Deltaking i uformell utdanning

6

Frivillig arbeid

7

Helseproblemer

8

Andre årsaker

9

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
Vekt for tilleggsundersøkelsen for 2009 (valgfritt)

232/237

0000-9999 Kolonne 232-235 inneholder heltall
00-99

Alle personer i alderen 15‑34
år

Kolonne 236-237 inneholder desimaltall
Foreldrenes statsborgerskap ved fødselen (valgfritt) Alle personer i alderen 15‑34
år
For koding, se ISOs landklassifisering

238
PARNAT)
9999

Ikke relevant

Blanktegn Intet svar
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 212/2008

2013/EØS/73/26

av 7. mars 2008
om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004
om landbruksregnskaper i Fellesskapet(*)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

3)

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 fastsettes
metodikken for utarbeiding av landbruksregnskaper i
Fellesskapet (EAA). Som en følge av den reviderte
standarden for næringsgruppering bør EAA-metodikken
ajourføres og referansene til NACE Rev. 1.1 erstattes.

4)

Forordning (EF) nr. 138/2004 bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk,
nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF(3) —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i
Fellesskapet(1), særlig artikkel 2 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

En revidert standard for næringsgruppering, kalt NACE
Revisjon 2 (heretter kalt «NACE Rev. 2»), ble vedtatt
ved 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(2).
De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
nevnte forordning, bør vedtas slik at NACE Rev. 2 kan
anvendes på ulike statistikkområder.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 endres i samsvar
med vedlegg I til denne forordning.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. april 2011.

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

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2008.

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Medlem av Kommisjonen

____________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2008, s. 5, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 23.
(1) 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).
(2) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1.

(3) EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1.
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VEDLEGG
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 138/2004 gjøres følgende endringer:
1) «NACE Rev. 1» endres til «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten.
2) «ISIC Rev. 3» endres til «ISIC Rev. 4» gjennom hele teksten.
3) Nummer 1.23 erstattes med følgende:
«1.23.

Dersom imidlertid kontraktsarbeidet ikke i sin helhet utføres av spesialenheter (f.eks. dersom gårdbrukere
leier maskiner, men ansetter sine egne arbeidere), skal denne aktiviteten registreres under næring 77 i
NACE Rev. 2 (Utleie- og leasingvirksomhet); i så fall må beløp betalt av gårdbrukere til innleide foretak
registreres som ’Andre varer og tjenester’ under rubrikken ’Produktinnsats’ (jf. 2.108)».

4) Nummer 1.55 erstattes med følgende:
«1.55.

Ettersom EAA er en integrert del av det europeiske nasjonalregnskapssystemet, anvendes Eurostats
standard for næringsgruppering, NACE Rev. 2, ved sammenstillingen av disse regnskapene. NACE Rev. 2
er en næringsinndeling med fire nivåer som ble utarbeidet i 2006. Den er en revisjon av industristandarden
for næringsgruppering i Det europeiske fellesskap (NACE), som første gang ble offentliggjort av Eurostat
i 1970.»

5) Nummer 1.57 erstattes med følgende:
«1.57.

NACE Rev. 2 er en næringsgruppering som anvendes for å definere næringer i nasjonalregnskapene. Den
bygger på det kodesystemet med fire nivåer som beskrives nedenfor:
–

et første nivå som består av posisjoner angitt ved en bokstavkode (næringshovedområder),

–

et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en tosifret tallkode (næringer),

–

et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en tresifret tallkode (næringshovedgrupper), og

–

et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en firesifret tallkode (næringsgrupper).»

6) Nummer 1.62 erstattes med følgende:
«1.62.

I forbindelse med nasjonalregnskapene defineres jordbruksnæringen som alle enheter som, enten
utelukkende eller sammen med annen sekundær økonomisk virksomhet, utøver virksomhet som hører inn
under næring 01 i NACE Rev. 2, «Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell».  Næring 01
omfatter(*):
–

Næringshovedgruppe 01.1: Dyrking av ettårige vekster

–

Næringshovedgruppe 01.2: Dyrking av flerårige vekster

–

Næringshovedgruppe 01.3: Planteformering

–

Næringshovedgruppe 01.4: Husdyrhold

–

Næringshovedgruppe 01.5: Kombinert husdyrhold og planteproduksjon

–

Næringshovedgruppe 01.6: Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting

–

Næringshovedgruppe 01.7: Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell.»

_______________
(*) Se også de forklarende merknadene: Eurostat: NACE Rev. 2, standard for næringsgruppering innen
De europeiske fellesskap, arbeidsområde 2, serie E, Luxembourg 2007.
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7) Nummer 1.63 erstattes med følgende:
«1.63.

Listen over aktiviteter som er karakteristiske for jordbruksnæringen i EAA, svarer til disse sju
næringshovedgruppene (01.1-01.7), men med følgende unntak:
–

listen omfatter produksjon av vin og olivenolje (utelukkende fra druer og oliven fra den samme
driftsenheten)(*),

–

listen omfatter ikke aktiviteter knyttet til produksjon av frø før og etter formering, og visse aktiviteter
som i NACE Rev. 2 anses som tjenesteyting i landbruket (f.eks. drift av vanningssystemer – bare
kontraktsarbeid innenfor landbruket tas med her).»

_________________
(*) Innlemmingen av disse aktivitetene innebærer i realiteten ikke noe avvik fra NACE Rev. 2: se
innledningen til NACE Rev. 2.
8) Nummer 1.64 erstattes med følgende:
«1.64.

Alle enheter som utfører aktiviteter som er karakteristiske for jordbruksnæringen i EAA, må tas med. De
berørte enhetene utfører aktiviteter som inngår i følgende næringshovedgrupper i NACE Rev. 2:
–

Næringshovedgruppe 01.1 og 01.2: Dyrking av ettårige og flerårige vekster

–

Produksjon av frø: Bare enheter som driver med formering av frø

–

Næringshovedgruppe 01.3: Planteformering

–

Næringshovedgruppe 01.4: Husdyrhold

–

Næringshovedgruppe 01.5: Kombinert husdyrhold og planteproduksjon

–

Næringshovedgruppe 01.6: Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting

–

Omfatter ikke enheter som yter andre tjenester i landbruket enn kontraktsarbeid (dvs. enheter som
driver vanningssystemer eller behandler såfrø)

–

Næringshovedgruppe 01.7: Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell.»

9) Nummer 1.65 utgår.
10) I bokstav a) over nr. 1.67 skal tittelen lyde:
«a) Næringshovedgruppe 01.1-01.3: Dyrking av ettårige og flerårige vekster, planteformering»
11) Nummer 1.67 erstattes med følgende:
«1.67.

Næringshovedgruppene 01.1-01.3 er systematisk inndelt, slik at det er mulig å klassifisere alle aktiviteter
knyttet til planteproduksjon i EUs medlemsstater.»

12) Nummer 1.69 utgår.
13) Nummer 1.71 erstattes med følgende:
«1.71.

Når egenproduserte landbruksvarer bearbeides av samme produksjonsenhet, skal de bearbeidede
produktene ifølge konvensjonen som anvendes i NACE Rev. 2(*), også klassifiseres under landbruk. I
CPA behandles for eksempel druemost, vin og olivenolje som næringsmidler. I NACE Rev. 2 klassifiseres
produksjon av vin og olivenolje under næringshovedområde C ’Produksjon’ (næringsgruppe 11.02
’Produksjon av vin’ og næringsgruppe 10.41 ’Produksjon av oljer og fettstoffer’). Bare produksjon
av vindruer og oliven klassifiseres under landbruk (næringsgruppe 01.21 ’Dyrking av druer’ og
næringsgruppe 01.26 ’Dyrking av oljeholdige frukter’). Ifølge konvensjonen nevnt ovenfor skal vin og
olivenolje som er produsert fra druer og oliven dyrket ved samme produksjonsenhet, klassifiseres under
landbruk.
___________
(*) Se innledningen til NACE Rev. 2: Standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap,
arbeidsområde 2, serie E, Luxembourg 2007.»
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14) I bokstav b) over nr. 1.76 skal tittelen lyde:
«b) Næringshovedgruppe 01.4: Husdyrhold»
15) Nummer 1.77 utgår.
16) I nr. 1.78 skal annet punktum lyde:
«Vær imidlertid oppmerksom på at drift av veddeløpsstaller og rideskoler ikke er en karakteristisk landbruksaktivitet
(men hører inn under ’Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer’: Næring 93) (jf. 2.210).»
17) I bokstav c) over nr. 1.80 skal tittelen lyde:
«c) Næringshovedgruppe 01.6: Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting»
18) Nummer 1.80 erstattes med følgende:
«1.80.

Aktivitetene i næringshovedgruppe 01.6 kan inndeles i to kategorier:
–

tjenesteyting i landbruket i form av kontraktsarbeid på produksjonsstadiet (dvs. kontraktsarbeid
innenfor landbruk)

–

‘annen’ tjenesteyting i landbruket (drift av vanningssystemer, behandling av såfrø osv.).»

19) Nummer 1.81 erstattes med følgende:
«1.81.

Tjenester tilknyttet landbruk i den andre kategorien behandles ikke som karakteristiske EEA-aktiviteter
(selv om de registreres i nasjonalregnskapenes landbruksregnskap), ettersom de ikke er tradisjonelle eller
typiske landbruksaktiviteter.»

20) I nr. 1.86 skal annet punktum lyde:
«Dersom gårdbrukeren imidlertid leier maskiner uten betjeningspersonale eller med bare noe av det nødvendige
personalet, slik at den egentlige aktiviteten utføres av gårdbrukeren ved hjelp av disse maskinene, hører denne
aktiviteten inn under 77 i NACE Rev. 2.»
21) Nummer 1.89 erstattes med følgende:
«1.89.

Husdyrhold mot godtgjøring (fôrvert) hører inn under kontraktsarbeid i landbruket, ettersom det er et ledd
i produksjonsprosessen i landbruket. Denne posten omfatter imidlertid ikke oppdrett og stell av private
ridehester, siden disse aktivitetene ikke utgjør produksjon av varer, men er en tjeneste i henhold til ESA
95 (næringshovedområde R i NACE Rev. 2).»

22) I bokstav d) over nr. 1.92 skal tittelen lyde:
«d) Næringshovedgruppe 01.7: Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell.»
23) Nummer 1.92 erstattes med følgende:
«1.92.

Denne gruppen omfatter følgende aktiviteter: i) jakt og viltstell på kommersielt grunnlag; ii) jakt og
fangst av dyr med henblikk på produksjon av næringsmidler, pelsverk eller skinn, til forskningsformål,
til zoologiske hager eller som kjæledyr; iii) produksjon av pelsverk, skinn av krypdyr eller fugler som
stammer fra jakt eller fangst. Vær oppmerksom på at produksjon av skinn og huder fra slakterier og
jakt utført som sports- eller fritidsaktivitet, ikke hører inn under aktiviteter som er karakteristiske for
landbruket. ’Jaktgruppen’ omfatter heller ikke viltoppdrett ved driftsenheter, som inngår i næringsgruppe
01.49 ’Husdyrhold ellers’.»
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24) I nr. 1.93 erstattes ligningen for «landbruksnæringen i EAA» med følgende ligning:
«Landbruks-næringen i EAA

=

Landbruket i henhold til nasjonalregnskapet

–

Enheter som produserer frø (til forskning eller sertifisering)

–

Produksjon i enheter som yter andre tjenester tilknyttet landbruket enn
kontraktsarbeid (f.eks. drift av vanningssystemer)

–

Enheter der landbruksaktiviteten bare er en fritidsaktivitet

+

Landbruksaktiviteter i enheter der dette ikke er hovedvirksomhet (jf. 1.18)»

25) Første ledd i nr. 2.055 skal lyde:
«1. De to aktivitetene som utføres, skal klassifiseres under forskjellige firesifrede nivåer i NACE Rev. 2 (næring
01: Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell). Anvendelsen av dette kriteriet utelukker for
eksempel verdisetting av frø som er produsert og brukt til planteproduksjon ved samme driftsenhet (i samme
regnskapsperiode).»
26) I nr. 2.062 skal første punktum lyde:
«Landbruksprodukter som er bearbeidet ved landbruksenheten på en måte som gjør at de kan skilles ut (dvs.
slik at de gir opphav til en lokal virksomhetsenhet utenfor landbruket), og som konsumeres av gårdbrukernes
husholdninger, registreres som produksjon under ’Produksjonsindustrien’ (næringshovedområde C i NACE Rev.
2) som eget konsum.»
27) Nummer 2.063 erstattes med følgende:
«2.063. Beregnet leieverdi av egen bolig registreres ikke her, men under ’Utleie av egen eller leid fast eiendom’
(næringsgruppe 68.20 i NACE Rev. 2). Utleie av boliger er ikke en landbruksaktivitet, men en aktivitet
som alltid anses å kunne skilles fra landbruksaktivitet.»

_____________________________
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 10/2008

2013/EØS/73/27

av 8. januar 2008
om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske
systemet for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS) med omsyn til definisjonar for
og nærmare klassifisering og ajourføring av reglane for spreiing i samband med det grunnleggjande
ESSPROS-systemet og modulen om pensjonsmottakarar(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR —

for spreiing av det grunnleggjande ESSPROS-systemet og
modulen om pensjonsmottakarar.

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

3) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for statistikkprogrammet —

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 458/2007 av 25. april 2007 om det europeiske systemet
for integrerte statistikkar over sosial tryggleik (ESSPROS)(1),
særleg artikkel 7 nr. 1 og artikkel 7 nr. 3, og

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

ut frå desse synsmåtane:
1) Ved forordning (EF) nr. 458/2007 er det fastsett ei
metodologisk ramme som skal nyttast ved utarbeiding
av statistikkar som kan jamførast og er til nytte for
Fellesskapet, og fristar for innsending og spreiing av
statistikkar som er utarbeidde i samsvar med ESSPROS.
2) I medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 458/2007
skal det vedtakast gjennomføringstiltak som gjeld
den nærmare klassifiseringa av data som er omfatta,
definisjonane som skal nyttast og ajourføringa av reglane

Artikkel 1
Dei gjennomføringstiltaka som krevst i medhald av artikkel 7
nr. 3 i forordning (EF) nr. 458/2007 med omsyn til det
grunnleggjande ESSPROS-systemet (for kvantitative data og
kvalitative opplysningar etter ordningar og einskilde ytingar)
og med omsyn til modulen om pensjonsmottakarar, er fastsette
i vedlegg I og II.
Artikkel 2
Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

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

Utferda i Brussel, 8. januar 2008.

For Kommisjonen
Joaquín ALMUNIA
Medlem av Kommisjonen

______________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 5 av 9.1.2008, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 25.
(1) TEU L 113 av 30.4.2007, s. 3.
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VEDLEGG 1
DEFINISJONAR
1.

DEFINISJONAR FOR DET GRUNNLEGGJANDE ESSPROS-SYSTEMET

1.1.

GRUPPEINNDELING AV ORDNINGAR: KRITERIUM SOM ORDNINGAR FOR SOSIAL TRYGGLEIK
SKAL KLASSIFISERAST ETTER

1.1.1.

Avgjerdsmakt
«Avgjerdsmakt» viser til den eininga som tek dei viktigaste avgjerdene, dvs. om storleiken på ytingane, vilkåra
for utbetaling og finansieringa av ordninga. Ordningane kan vere offentlege eller ikkje-offentlege.

1.1.2.

Rettsleg grunnlag
«Rettsleg grunnlag» viser til det regelverket som er fastsett for personar som har rett til medlemsskap i
ordninga. Medlemsskapet i ei ordning for sosial tryggleik kan vere obligatorisk eller frivillig.

1.1.3.

Fastsetjing av rettar
«Fastsetjing av rettar» viser til grunnlaget for korleis ein person har rett til ytingar, dvs. om ytingane er
avhengige av innbetaling av premiar eller ikkje.

1.1.4.

Verkeområdet for ordninga
«Verkeområdet for ordninga» viser til den delen av folkesetnaden som er verna (heile folkesetnaden, alle eller
størsteparten av arbeidstakarane eller særlege delar av folkesetnaden).

1.1.5.

Vernenivå
«Vernenivå» viser til om ordningane for sosial tryggleik tilbyr eit grunnleggjande eller utfyllande vernenivå.

1.2.

INNTEKTER KNYTTE TIL ORDNINGAR FOR SOSIAL TRYGGLEIK

1.2.1.

«Trygde- og pensjonspremiar» tyder dei utgiftene som arbeidsgjevarane har på vegner av arbeidstakarane sine,
eller som personar som har rett til ytingar, har for å sikre retten sin til stønad.

1.2.2.

«Tilskot frå offentleg forvalting» tyder dei utgiftene som den offentlege forvaltinga har til drift av offentlege
ordningar som ikkje er avgiftsbaserte, og til økonomisk støtte frå den offentlege forvaltinga til andre
innanlandske ordningar for sosial tryggleik.

1.2.3.

«Overføringar frå andre ordningar» tyder utbetalingar utan vederlag som vert mottekne frå andre ordningar for
sosial tryggleik. Desse omfattar trygde- og pensjonspremiar som vert overførde frå andre ordningar.

1.2.4.

«Andre inntekter» tyder ymse løpande inntekter frå ordningar for sosial tryggleik.

1.3.

UTGIFTER KNYTTE TIL ORDNINGAR FOR SOSIAL TRYGGLEIK

1.3.1.

Funksjonar
Funksjonen til ei ordning for sosial tryggleik svarar til dei viktigaste føremåla for sosial tryggleik, utan omsyn
til regelverk eller institusjonelle føresegner.

1.3.1.1. Sjukdom/helseteneste
Trygging av inntekt og stønad i form av kontantytingar i samband med fysisk eller psykisk sjukdom, bortsett
frå funksjonshemming. Helsetenestene tek sikte på å halde ved lag, bøte på eller betre helsa til personar som
har rett til ytingar, utan omsyn til kva som er opphavet til helseproblemet.
1.3.1.2. Funksjonshemming
Trygging av inntekt og stønad i form av kontant- eller naturalytingar (bortsett frå helsetenester) i samband med
at fysisk eller psykisk funksjonshemma personar har nedsett evne til å ta del i økonomisk og sosial verksemd.
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1.3.1.3. Alderdom
Trygging av inntekt og stønad i form av kontant- eller naturalytingar (bortsett frå helsetenester) i samband
med alderdom.
1.3.1.4. Status som etterlaten
Trygging av inntekt og stønad i form av kontant- eller naturalytingar i samband med at eit familiemedlem døyr.
1.3.1.5. Familie/barn
Stønad i form av kontant- eller naturalytingar (bortsett frå helsetenester) i samband med utgifter ved graviditet,
fødsel og adopsjon, omsorg for barn og pleie av andre familiemedlemmer.
1.3.1.6. Arbeidsløyse
Trygging av inntekt og stønad i form av kontant- eller naturalytingar i samband med arbeidsløyse.
1.3.1.7. Bustad
Støtte til utgifter i samband med bustad.
1.3.1.8. Sosial utstøyting (ikkje nemnt andre stader)
Stønad i form av kontant- eller naturalytingar (bortsett frå helsetenester) som særleg er meinte for å motkjempe
sosial utstøyting, og som ikkje er omfatta av ein av dei andre funksjonane.
1.3.2.

Ytingar knytte til sosial tryggleik

1.3.2.1. «Kontantyting» tyder ei yting som vert utbetalt i kontantar, utan at det er noko krav om at mottakarane må
leggje fram dokumentasjon for dei faktiske utgiftene sine.
1.3.2.2. «Naturalytingar» tyder ytingar som vert tildelte i form av varer og tenester. Desse kan ytast i form av
refusjonar, eller direkte.
1.3.2.3. «Stønader med behovsprøving» tyder stønader som uttrykkjeleg eller underforstått er avhengige av at inntekta
og/eller formuen til stønadsmottakaren ligg under eit fastsett nivå.
1.3.3.

«Administrasjonsutgifter» tyder utgifter som er knytte til leiinga og forvaltinga av ordninga.

1.3.4.

«Overføringar til andre ordningar» tyder utbetalingar utan vederlag som vert betalte til andre ordningar for
sosial tryggleik. Desse omfattar trygde- og pensjonspremiar som vert overførde til andre ordningar.

1.3.5.

«Andre utgifter» tyder ulike utgifter i samband med ordningar for sosial tryggleik (betaling av formuesinntekt
og andre utgifter).

2.

DEFINISJONAR FOR MODULEN OM PENSJONSMOTTAKARAR

2.1.

PENSJONSMOTTAKARAR
Talet på mottakarar i kvar fase kan definerast som talet på personar som mottek minst éin pensjon av dei sju
kategoriane i ESSPROS:
–

uførepensjon,

–

førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne,

–

alderspensjon,

–

førtidspensjon,

–

delpensjon,

–

etterlatnepensjon

–

førtidspensjon som er knytt til tilhøve på arbeidsmarknaden.

Ein person som mottek fleire enn éin pensjon, vert talt berre éin gong (talet på mottakarar utan dobbeltteljing).
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2.1.1.

«Uførepensjon» tyder periodiske utbetalingar som er meinte for å tryggje eller utfylle inntekta til personar som
er under lovfesta/normal pensjonsalder, slik det er fastsett i referanseordninga, og som har ei funksjonshemming
som gjev nedsett evne til å arbeide eller ha inntekt over eit minstenivå som er fastsett ved lovgjeving.

2.1.2.

«Førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne» tyder periodiske utbetalingar til eldre arbeidstakarar som
går av med pensjon før dei oppnår lovfesta/normal pensjonsalder, slik det er fastsett i referanseordninga, som
følgje av nedsett arbeidsevne.

2.1.3.

«Alderspensjon» tyder periodiske utbetalingar som er meinte for i) å tryggje inntekta til mottakaren etter at
han/ho har slutta i inntektsgjevande arbeid ved lovfesta/normal pensjonsalder, eller ii) å utfylle inntekta til
eldre personar (bortsett frå kortvarig stønad).

2.1.4.

«Førtidspensjon» tyder periodiske utbetalingar som er meinte for å tryggje inntekta til mottakarar som går av
med pensjon før dei oppnår lovfesta/normal pensjonsalder, slik det er fastsett i den gjeldande ordninga.

2.1.5.

«Delpensjon» tyder periodiske utbetalingar av ein del av den samla alderspensjonen til eldre arbeidstakarar
som held fram med å arbeide, men som reduserer arbeidstida eller har ei inntekt frå yrkesverksemd som ligg
under ei fastsett grense.

2.1.6.

«Etterlatnepensjon» tyder periodiske utbetalingar til personar med rett til stønad som følgje av tilhøvet deira
til ein avdød person som er omfatta av ordninga (enkjer, enkjemenn, foreldrelause o.l.).

2.1.7.

«Førtidspensjon som er knytt til tilhøve på arbeidsmarknaden» tyder periodiske utbetalingar til eldre
arbeidstakarar som går av med pensjon før dei oppnår lovfesta/normal pensjonsalder på grunn av arbeidsløyse
eller nedskjeringar i arbeidslivet som følgje av økonomiske tiltak, t.d. omstrukturering i ein industri- eller
handelssektor.

2.2.

LOVFESTA/NORMAL PENSJONSALDER FOR YTINGAR VED ALDER
«Lovfesta pensjonsalder for ytingar ved alder» tyder alderen då ytingar ved alder kan utbetalast, dersom
dette er fastsett ved lovgjeving eller avtale. Denne alderen kan variere både mellom statar og innanfor
medlemsstatane, alt etter verksemdssektor, yrke, kjønn osv.
Dersom det ikkje finst nokon lovfesta pensjonsalder, skal det nyttast ein normal pensjonsalder, dvs. den
pensjonsalderen som gjeld innanfor den ordninga som betalar ut pensjonen til mottakaren.

3.

REFERANSEHANDBOK
Dei nærmare definisjonane som skal nyttast ved bruk av denne forordninga, er fastsette i ESSPROS-handboka,
som er utarbeidd av Europakommisjonen i samarbeid med medlemsstatane.

____________
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VEDLEGG 2
NÆRMARE KLASSIFISERING
1.

KLASSIFISERING AV ORDNINGAR OG AV KVANTITATIVE DATA (MEDREKNA INNTEKTER,
UTGIFTER OG YTINGAR ETTER FUNKSJON) SOM ER OMFATTA AV DET GRUNNLEGGJANDE
ESSPROS-SYSTEMET

1.1

KLASSIFISERING AV ORDNINGAR (kvalitative opplysningar)
Kriterium: Avgjerdsmakt
Offentlege ordningar
Ikkje-offentlege ordningar
Kriterium: Rettsleg grunnlag
Obligatoriske ordningar
Frivillige ordningar
Kriterium: Fastsetjing av rettar
Avgiftsbaserte ordningar
Ikkje-avgiftsbaserte ordningar
Kriterium: Verkeområde
Universelle ordningar
Allmenne ordningar
Særlege ordningar
Kriterium: Vernenivå
Grunnleggjande ordningar
Tilleggsordningar
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1.2.

KLASSIFISERING AV KVANTITATIVE DATA
Den fullstendige nærmare klassifiseringa som skal nyttast på obligatoriske data som skal sendast over til
Eurostat, er fastsett i ESSPROS-handboka, som er utarbeidd av Europakommisjonen i samarbeid med
medlemsstatane. Denne nærmare klassifiseringa er samla på første nivå i klassifiseringa nedanfor.

1.2.1.

Inntekter
I det grunnleggjande ESSPROS-systemet er inntekter frå ordningar for sosial tryggleik klassifiserte etter type
og opphav. Typen opplyser om kva slags innbetaling det dreier seg om eller kva som er årsaka til innbetalinga:
trygde- og pensjonspremiar, tilskot frå offentleg forvalting, overføringar frå andre ordningar og andre inntekter.

1.2.1.1. Inntekter etter type
Samla inntekter
Trygde- og pensjonspremiar
Trygde- og pensjonspremiar som er innbetalte av arbeidsgjevarane
Trygde- og pensjonspremiar som er innbetalte av personar som har rett til ytingar
Tilskot frå offentleg forvalting
Øyremerkte skattar og avgifter
Allmenne inntekter
Overføringar frå andre ordningar
Trygde- og pensjonspremiar som vert overførde frå andre ordningar
Andre overføringar frå andre innanlandske ordningar
Andre inntekter
Formuesinntekt
Andre inntekter

1.2.1.2. Inntekter etter opphav
Opphavet opplyser om den institusjonelle sektoren som innbetalinga vert motteken frå.

Klassifiseringa av dei institusjonelle sektorane som inntektene frå ordningar for sosial tryggleik har opphav i,
er den same som er nytta i nasjonalrekneskapen (ENS 95).
Føretak
Sentralstyresmakt
Regional og lokal styresmakt
Trygdeforvaltingar
Hushald
Ideelle organisasjonar
Utlandet
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1.2.2.

Utgifter
Utgiftene i samband med ordningar for sosial tryggleik er klassifiserte etter type, med opplysningar om
kva slags utgifter det dreier seg om eller kva som er årsaka til utgiftene: ytingar knytte til sosial tryggleik,
administrasjonsutgifter, overføringar til andre ordningar og andre utgifter.

Ytingar knytte til sosial tryggleik er delte inn i ytingar med og utan behovsprøving. Klassifiseringa av ytingar
knytte til sosial tryggleik inneheld endå ei inndeling mellom kontantytingar (i form av ei periodisk utbetaling
eller ein eingongssum) og naturalytingar. Dessutan vert det nytta ei meir detaljert klassifisering der postane er
inndelte etter om dei er relevante berre for éin av eller ei avgrensa mengd av dei funksjonane som er førde opp
i del 1.2.3. Denne meir detaljerte klassifiseringa er definert i ESSPROS-handboka.

Samla utgifter
Ytingar knytte til sosial tryggleik
Ytingar knytte til sosial tryggleik, utan behovsprøving
Kontantytingar, utan behovsprøving
Periodiske kontantytingar, utan behovsprøving
Eingongsytingar i kontantar, utan behovsprøving
Naturalytingar, utan behovsprøving
Ytingar knytte til sosial tryggleik, med behovsprøving
Kontantytingar, med behovsprøving
Periodiske kontantytingar, med behovsprøving
Eingongsytingar i kontantar, med behovsprøving
Naturalytingar, med behovsprøving
Administrasjonsutgifter
Overføringar til andre ordningar
Trygde- og pensjonspremiar som vert overførde til andre ordningar
Andre overføringar til andre innanlandske ordningar
Andre utgifter

1.2.3.

Ytingar etter funksjon
Klassifiseringa etter funksjon er som følgjer:
Sjukdom/helseteneste
Funksjonshemming
Alderdom
Status som etterlaten
Familie/barn
Arbeidsløyse
Bustad
Sosial utstøyting (ikkje nemnt andre stader)
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2.

NÆRMARE KLASSIFISERING AV PENSJONSMOTTAKARAR

2.1.

DATA
Samla tal på pensjonsmottakarar utan dobbeltteljing
Samla tal på pensjonsmottakarar (funksjonshemming) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av uførepensjon utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av uførepensjon (utan behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne (utan behovsprøving) utan
dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av uførepensjon(med behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon på grunn av nedsett arbeidsevne (med behovsprøving) utan
dobbeltteljing
Samla tal på pensjonsmottakarar (alderspensjon og etterlatnepensjon) utan dobbeltteljing
Samla tal på pensjonsmottakarar (alderdom) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av alderspensjon utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av delpensjon utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av alderspensjon (utan behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon (utan behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av delpensjon (utan behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av alderspensjon (med behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon (med behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av delpensjon (med behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på pensjonsmottakarar (status som etterlaten) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av etterlatnepensjon (utan behovsprøving) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av etterlatnepensjon (med behovsprøving) utan dobbeltteljing
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Samla tal på pensjonsmottakarar (arbeidsløyse) utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon som er knytt til tilhøve på arbeidsmarknaden (utan behovsprøving)
utan dobbeltteljing
Samla tal på mottakarar av førtidspensjon som er knytt til tilhøve på arbeidsmarknaden (med behovsprøving)
utan dobbeltteljing
2.2.

TILLEGGSOPPLYSNINGAR
Lovfesta eller normal pensjonsalder etter kjønn og etter ordning
Referansedato/utrekningsmetode etter ordning
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VEDLEGG 3
AJOURFØRING AV REGLANE FOR SPREIING
1.

AJOURFØRING AV REGLANE FOR SPREIING I SAMBAND MED DET GRUNNLEGGJANDE
ESSPROS-SYSTEMET

1.1.

AJOURFØRING AV REGLANE FOR SPREIING AV KVANTITATIVE DATA ETTER GRUPPEINNDELING
AV ORDNINGAR

1.1.1.

Gruppeinndeling av ordningar etter kriterium
Visse brukarar vil få løyve til å offentleggjere data etter gruppeinndeling av ordningar i samsvar med den
ESSPROS-klassifiseringa av ordningar som er definert ved kriteria i del 1.1 (Gruppeinndeling av ordningar)
i vedlegg 1.

1.1.2.

Data etter ordningar
Visse brukarar vil få løyve til å offentleggjere data etter ordningar eller etter grupper av ordningar for
dei statane som ikkje gjev uttrykkjeleg samtykke til fullstendig spreiing av omsyn til krav om fortruleg
handsaming. Gruppene av ordningar må vere i samsvar med dei reglane for spreiing som er fastsette av kvar
einskild medlemsstat som det gjeld.

1.2.

AJOURFØRING AV REGLANE FOR SPREIING AV KVALITATIVE OPPLYSNINGAR ETTER ORDNING
OG ETTER KVAR EINSKILD YTING
Eurostat vil få løyve til å offentleggjere kvalitative opplysningar etter ordning og etter kvar einskild yting, med
den støtta som er føremålstenleg.

2.

AJOURFØRING AV REGLANE FOR SPREIING AV DATA OM PENSJONSMOTTAKARAR

2.1.

AGGREGAT AV KATEGORIAR
PENSJONSMOTTAKARAR

I

SAMSVAR

MED

ESSPROS-KLASSIFISERINGA

AV

Visse brukarar vil få løyve til å offentleggjere data om dei sju pensjonskategoriane og for aggregat av
kategoriar i samsvar med ESSPROS-klassifiseringa av pensjonsmottakarar i del 2 (Nærmare klassifisering av
pensjonsmottakarar) i vedlegg 2.
Visse brukarar vil òg få løyve til å offentleggjere inndelinga mellom mottakarar av ytingar med og
utan behovsprøving, i samsvar med ESSPROS-klassifiseringa av pensjonsmottakarar i del 2 (Nærmare
klassifisering av pensjonsmottakarar) i vedlegg 2.

2.2.

DATA ETTER ORDNINGAR
Visse brukarar vil få løyve til å offentleggjere data etter ordningar eller etter grupper av ordningar for
dei statane som ikkje gjev uttrykkjeleg samtykke til fullstendig spreiing av omsyn til krav om fortruleg
handsaming. Gruppene av ordningar må vere i samsvar med dei reglane for spreiing som er fastsette av kvar
einskild medlemsstat som det gjeld.
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 294/2008/EF

Nr. 73/177

2013/EØS/73/28

av 11. mars 2008
om opprettelse av Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon,
programmet for livslang læring og strukturfondene.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 157 nr. 3,
4)

Det er behov for et nytt initiativ på fellesskapsplan, Det
europeiske institutt for innovasjon og teknologi (heretter
kalt EIT), for å utfylle eksisterende politikk og initiativer
på fellesskapsplan og nasjonalt plan ved å fremme
integrasjon av kunnskapstrekanten – høyere utdanning,
forskning og innovasjon – i hele Den europeiske union.

5)

På Det europeiske råds møte 15. og 16. juni 2006 ble
Kommisjonen oppfordret til å utarbeide et formelt forslag
om opprettelse av EIT, som skulle legges fram høsten
2006.

6)

EIT bør først og fremst ha som mål å bidra til
utviklingen av Fellesskapets og medlemsstatenes
innovasjonskapasitet ved å trekke på virksomhet innenfor
høyere utdanning, forskning og innovasjon på høyeste
nivå. I den forbindelse bør EIT forenkle og forbedre
nettverksbygging og samarbeid og skape synergi mellom
innovasjonsmiljøene i Europa.

7)

EITs virksomhet bør omfatte strategiske, langsiktige
utfordringer som EU står overfor når det gjelder
innovasjon, særlig på tverrfaglige områder, herunder
de som allerede er identifisert på fellesskapsplan. I den
forbindelse bør EIT fremme periodisk dialog med det
sivile samfunn.

8)

EIT bør prioritere overføringen av sin virksomhet
innenfor høyere utdanning, forskning og innovasjon
til næringslivet og en kommersiell anvendelse, samt
støtte til nye foretak, knoppskytingsforetak og små og
mellomstore bedrifter (SMB).

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)

I Lisboa-strategien for vekst og sysselsetting legges det
vekt på behovet for å skape gode vilkår for investering
i kunnskap og innovasjon i Europa, for å stimulere
konkurranseevnen, veksten og sysselsettingen i Den
europeiske union.

2)

Det er først og fremst medlemsstatene som har ansvaret
for å opprettholde et sterkt industri-, konkurranse- og
innovasjonsgrunnlag i Europa. Den utfordring Den
europeiske union står overfor innenfor innovasjon, har
imidlertid en slik karakter og et slikt omfang at det også
krever handling på fellesskapsplan.

3)

Fellesskapet bør støtte fremming av innovasjon,
særlig gjennom det sjuende rammeprogrammet for
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon,

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 9.4.2008, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2008 av 4. juli 2008 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlege område
utanfor dei fire fridommane, se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 64, 23.10.2008, s. 26.
(1) EUT C 161 av 13.7.2007, s. 28.
(2) EUT C 146 av 30.6.2007, s. 27.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 26. september 2007 (ennå ikke offentliggjort
i EUT), Rådets felles holdning av 21. januar 2008 (EUT C 52 E av
26.2.2008, s. 7) og Europaparlamentets holdning av 11. mars 2008 (ennå
ikke offentliggjort i EUT).
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EIT bør fortrinnsvis virke gjennom kvalitetsbaserte,
selvstendige partnerskap mellom institusjoner for
høyere utdanning, forskningsorganisasjoner, foretak
og andre berørte parter i form av bærekraftige og
langsiktige, selvfinansierende, strategiske nettverk i
innovasjonsprosessen. Disse partnerskapene bør velges
ut av EITs styre på grunnlag av en kvalitetsbasert
framgangsmåte med innsynsmulighet, og utpekes
til kunnskaps- og innovasjonsnettverk (heretter
kalt «KI-nettverk»). Styret bør dessuten styre EITs
virksomhet og vurdere KI-nettverkenes virksomhet.
Styrets sammensetning bør gjenspeile erfaring fra
næringslivet og høyere utdanning og/eller forskning samt
fra innovasjonssektoren.

10) For å bidra til konkurranseevnen til, styrke den
internasjonale interessen for og innovasjonskapasiteten
til den europeiske økonomi, bør EIT og KI-nettverkene
kunne tiltrekke seg partnerorganisasjoner, forskere og
studenter fra hele verden, blant annet ved å fremme
deres mobilitet, samt samarbeide med organisasjoner fra
tredjestater.

11) Forholdet mellom EIT og KI-nettverkene bør bygge
på avtaler som fastsetter KI-nettverkenes rettigheter
og forpliktelser, sikrer tilstrekkelig samordning og
beskriver ordningene for overvåking og vurdering av
KI-nettverkenes virksomhet og resultater.

12) Det er behov for å støtte høyere utdanning som en
integrert del av den omfattende innovasjonsstrategien,
ettersom den ofte glimrer med sitt fravær. Avtalen mellom
EIT og KI-nettverkene bør inneholde bestemmelser
om at de grader og diplomer som tildeles gjennom
KI-nettverkene, bør tildeles av deltakende institusjoner
for høyere utdanning, som bør oppfordres til også å
betegne disse som EIT-grader og -diplomer. EIT bør
gjennom sin virksomhet og sitt arbeid bidra til å fremme
mobilitet på området europeisk forskning og høyere
utdanning samt fremme overførbarheten for stipender
som er tildelt forskere og studenter innenfor rammen
av KI-nettverkene. Denne virksomheten bør utøves
med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv
2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av
faglige kvalifikasjoner(1).

13) EIT bør utarbeide klare og tydelige retningslinjer for
forvaltning av immaterialretten, som bør fremme bruken av
immaterialretten på egnede vilkår. I disse retningslinjene
bør det fastsettes at det skal tas hensyn til bidragene fra
KI-nettverkenes ulike partnerorganisasjoner, uavhengig
av bidragenes størrelse. Når det gjelder virksomhet som
finansieres gjennom fellesskapsrammeprogrammer for
(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. Direktivet sist endret ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 1430/2007 (EUT L 320 av 6.12.2007, s. 3).
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forskning og teknologisk utvikling, får reglene for disse
programmene anvendelse.
14) Det bør fastsettes egnede bestemmelser for å sikre EITs
ansvar og åpenhet. Egnede regler for EITs virkemåte bør
fastsettes i instituttets vedtekter.
15) EIT bør ha status som juridisk person og, for å sikre en
selvstendig virkemåte og uavhengighet, bør EIT forvalte
sitt eget budsjett, og inntektene bør omfatte et bidrag fra
Fellesskapet.
16) EIT bør bestrebe seg på å innhente større finansielle bidrag
fra privat sektor samt fra inntekt fra egen virksomhet. Det
forventes derfor vesentlige bidrag fra næringslivet og
finans- og tjenestesektoren til EITs budsjett, og særlig
til KI-nettverkenes budsjett. KI-nettverkene bør ta sikte
på å innhente så store bidrag fra privat sektor som
mulig. KI-nettverkene og deres partnerorganisasjoner
bør offentliggjøre at deres virksomhet utøves innenfor
rammen av EIT, og at de mottar et finansielt bidrag fra
Den europeiske unions alminnelige budsjett.
17) Fellesskapets bidrag til EIT bør finansiere kostnadene
som påløper i forbindelse med opprettelsen av
EIT og KI-nettverkene samt administrasjonsog samordningsvirksomheten. For å unngå
dobbeltfinansiering bør denne virksomheten ikke
samtidig motta bidrag fra andre fellesskapsprogrammer,
som rammeprogrammet for forskning, teknologisk
utvikling og demonstrasjon, rammeprogrammet
for konkurranseevne og innovasjon, programmet for
livslang læring eller fra strukturfondene. Dersom et
KI-nettverk eller en partnerorganisasjon søker direkte om
fellesskapsstøtte fra disse programmene eller fondene,
bør ikke deres søknader foretrekkes framfor andre
søknader.
18) Fellesskapets budsjettbehandling bør fortsatt gjelde for
fellesskapstilskuddet og eventuelle andre tilskudd som
inntas i Den europeiske unions alminnelige budsjett.
Revisjonsretten bør revidere regnskapet i samsvar med
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni
2002 om finansreglementet som får anvendelse på De
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(2).
19) I denne forordning fastsettes det en finansiell ramme for
tidsrommet 2008–2013, som skal utgjøre det viktigste
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten, som
definert i nr. 37 i den tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai
2006 mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
om budsjettdisiplin og god økonomistyring(3).
(2) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 av 27.12.2007, s. 9).
(3) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1. Den tverrinstitusjonelle avtale endret
ved europaparlaments- og rådsbeslutning 2008/29/EF (EUT L 6 av
10.1.2008, s. 7).
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20) EIT er et fellesskapsorgan i henhold til artikkel 185
nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og
Fellesskapets finansreglement bør derfor få anvendelse.
Kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av
19. november 2002 om det finansielle rammereglementet
for organene nevnt i artikkel 185 i rådsforordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002(1) bør derfor få anvendelse på
EIT.

21) EIT bør hvert år utarbeide en rapport som redegjør
for virksomheten i det foregående kalenderår, samt
et løpende, treårig arbeidsprogram som beskriver
planlagt virksomhet og som lar EIT reagere på intern og
ekstern utvikling innenfor vitenskap, teknologi, høyere
utdanning, innovasjon og andre relevante områder. Disse
dokumentene bør framlegges for Europaparlamentet,
Kommisjonen, Revisjonsrådet, Den europeiske
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen til
orientering. Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
bør ha rett til å avgi en uttalelse om utkastet til EITs første
treårige arbeidsprogram.
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25) Ettersom målet for det foreslåtte tiltak, som er å opprette
EIT, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene
og derfor på grunn av tiltakets omfang og tverrnasjonale
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 forordning ikke lenger enn det som er nødvendig
for å nå dette målet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Formål
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (heretter
kalt EIT) opprettes.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:

22) EITs strategiske, langsiktige prioriterte områder og
finansielle behov i et tidsrom på sju år bør fastsettes
i et strategisk innovasjonsprogram (heretter kalt SIP).
Med tanke på at SIP er så viktig for Fellesskapets
innovasjonspolitikk og den påfølgende politiske
betydningen av de sosioøkonomiske konsekvensene for
Fellesskapet, bør SIP vedtas av Europaparlamentet og
Rådet med utgangspunkt i et forslag fra Kommisjonen
utarbeidet på grunnlag av et utkast fra EIT.

23) Kommisjonen bør iverksette en uavhengig, ekstern
vurdering av EITs virkemåte, særlig med henblikk på
utarbeidingen av SIP. Om nødvendig bør Kommisjonen
utarbeide forslag til endring av denne forordning.

24) EIT bør gjennomføres gradvis i etapper med tanke på
instituttets langsiktige utvikling. En innledende fase
med et begrenset antall KI-nettverk er nødvendig for å
foreta en korrekt vurdering av EITs og KI-nettverkenes
virkemåte og innføre eventuelle forbedringer. Innen
18 måneder etter at styret er innsatt, bør det velge ut
to eller tre KI-nettverk på områder som kan hjelpe
Den europeiske union med å møte nåværende og
framtidige utfordringer, som kan omfatte områder som
klimaendringer, fornybar energi og neste generasjon
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det bør
være mulig å velge ut og utpeke ytterligere KI-nettverk
etter at det første SIP er vedtatt, som av hensyn til
langtidsperspektivet også bør omfatte nærmere regler for
EITs virkemåte.
(1) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 72.

1. «innovasjon» den prosessen, herunder resultatet av den,
der nye ideer oppfyller samfunnsmessige eller økonomiske
krav og gir opphav til nye produkter, tjenester eller
foretaks- og organisasjonsmodeller, som på en vellykket
måte innføres i et eksisterende marked, eller som kan skape
nye markeder,
2. «kunnskaps- og innovasjonsnettverk» (KI-nettverk)
et selvstendig partnerskap av institusjoner for høyere
utdanning, forskningsorganisasjoner, foretak og andre
berørte parter i innovasjonsprosessen, i form av et strategisk
nettverk som bygger på felles innovasjonsplanlegging for
på mellomlang til lang sikt å oppnå EITs mål, uavhengig
av partnerskapets konkrete rettslige form,
3. «deltakende stat» enten en medlemsstat i Den europeiske
union eller en annen stat som har en avtale med Fellesskapet
om EIT,
4. «tredjestat» en stat som ikke er en deltakende stat,
5. «partnerorganisasjon» en organisasjon som omfattes av
et KI-nettverk, særlig institusjoner for høyere utdanning,
forskningsorganisasjoner, offentlige eller private foretak,
finansinstitusjoner, regionale og lokale myndigheter samt
stiftelser,
6. «forskningsorganisasjon» en offentlig- eller privatrettslig
juridisk person som har forskning eller teknologisk
utvikling som et av sine hovedformål,
7. «institusjon for høyere utdanning» et universitet eller en
annen type institusjon for høyere utdanning som i samsvar
med nasjonal lovgivning eller praksis tildeler grader og
diplomer på master- eller doktorgradsnivå, uansett nasjonal
betegnelse,
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8. «grader og diplomer» kvalifikasjoner som fører til en
master- eller doktorgrad tildelt av deltakende institusjoner
for høyere utdanning i forbindelse med virksomhet for
høyere utdanning innen et KI-nettverk,
9. «strategisk
innovasjonsprogram»
(SIP)
et
veiledningsdokument som beskriver EITs prioriterte
områder for framtidige initiativer, herunder en oversikt
over planlagt virksomhet innenfor høyere utdanning,
forskning og innovasjon i et tidsrom på sju år.

Artikkel 3
Mål
EITs mål er å bidra til bærekraftig økonomisk vekst og
konkurranseevne i Europa ved å styrke medlemsstatenes og
Fellesskapets innovasjonsevne. Instituttet skal gjøre dette
ved å fremme og integrere høyere utdanning, forskning og
innovasjon på høyeste nivå.
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b) Øke bevisstheten blant mulige partnerorganisasjoner og
fremme deres medvirkning i virksomheten.
c) Velge ut og utpeke KI-nettverk på de prioriterte områdene
i samsvar med artikkel 7 og fastsette deres rettigheter og
forpliktelser i en avtale, tilby dem egnet støtte, gjennomføre
egnede tiltak for kvalitetskontroll, løpende overvåke og
regelmessig vurdere deres virksomhet samt sikre en egnet
samordning mellom dem.
d) Innhente midler fra offentlige og private kilder og bruke
sine ressurser i samsvar med denne forordning. Instituttet
skal særlig bestrebe seg på å innhente en vesentlig og
økende andel av budsjettet fra private kilder og fra
inntekter fra egen virksomhet.
e) Fremme anerkjennelse i medlemsstatene av grader og
diplomer, som tildeles av institusjoner for høyere utdanning
som er partnerorganisasjoner, og som kan betegnes som
EIT-grader og -diplomer.

Artikkel 4
EITs organer
1.

EIT har følgende organer:

a) Et styre som består av medlemmer på høyt plan med
lang erfaring fra høyere utdanning, forskning, innovasjon
og næringsliv. Styret skal ha ansvaret for å styre EITs
virksomhet, for utvelging, utpeking og vurdering av
KI-nettverkene samt for alle andre strategiske beslutninger.
b) En styringskomité som skal føre tilsyn med EITs løpende
virksomhet og treffe de beslutninger som er nødvendige
mellom styrets møter.
c) En direktør som overfor styret har ansvaret for EITs
administrative og økonomiske forvaltning og er EITs
lovlige representant.
d) En internrevisjonsfunksjon som skal gi styret og direktøren
råd om økonomisk og administrativ forvaltning og
kontrollstrukturer innenfor EIT, om organiseringen av
de økonomiske båndene til KI-nettverkene og om andre
emner som styret måtte ønske råd om.
2. Kommisjonen kan utnevne observatører som skal delta
på styrets møter.
3. Nærmere regler for EITs organer er fastsatt i EITs
vedtekter i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 5
Oppgaver
1.

For å nå sitt mål skal EIT gjøre følgende:

a) Fastsette sine prioriterte områder.

f) Fremme spredning av god praksis for integrasjon av
kunnskapstrekanten slik at det kan utvikles en felles
innovasjons- og kunnskapsoverføringskultur.
g) Etterstrebe å bli et organ i verdensklasse, som representerer
fremragende høyere utdanning, forskning og innovasjon.
h) Sikre komplementaritet og synergi mellom EITs virksomhet
og andre fellesskapsprogrammer.
2. EIT skal ha myndighet til å opprette en stiftelse (heretter
kalt EIT-stiftelsen) med det særskilte mål å fremme og støtte
EITs virksomhet.
Artikkel 6
KI-nettverk
1.

KI-nettverkene skal ha følgende særskilte oppgaver:

a) Innovasjonsvirksomhet og investeringer med europeisk
merverdi som fullt ut integrerer høyere utdanning og
forskning for å oppnå en kritisk masse og stimulere
spredning og utnytting av resultatene.
b) Banebrytende forskning på grunnlag av innovasjon på
områder av særskilt økonomisk og samfunnsmessig
interesse, som bygger på resultatene av europeisk og
nasjonal forskning og har potensial til å styrke Europas
konkurranseevne på internasjonalt plan.
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c) Utdanning og opplæring på master- og doktorgradsnivå
på fagområder som vil kunne oppfylle Europas framtidige
sosioøkonomiske behov, og som fremmer utviklingen av
kvalifikasjoner innenfor innovasjon, forbedrer ferdighetene
innenfor ledelse og entreprenørskap samt mobiliteten for
forskere og studenter.

f) Tiltak for å støtte medvirkning av og samarbeid med
privat sektor, herunder finanssektoren og særlig små og
mellomstore bedrifter, samt etablering av nye foretak,
knoppskytingsforetak og små og mellomstore bedrifter,
med henblikk på kommersiell anvendelse av resultatene fra
KI-nettverkenes virksomhet.

d) Spredning av beste praksis på området innovasjon med
vekt på utviklingen av samarbeidet mellom høyere
utdanning, forskning og næringsliv, herunder tjeneste- og
finanssektoren.

g) Vilje til å samarbeide med andre organisasjoner og nettverk
utenfor KI-nettverket med det mål å utveksle god praksis
og kvalitet.

2. KI-nettverkene skal ha en vesentlig, allmenn frihet til å
utforme sin interne organisasjon og sammensetning samt sin
nøyaktige dagsorden og arbeidsmetoder. KI-nettverkene skal
særlig bestrebe seg å være åpne for nye medlemmer når disse
medlemmene tilfører partnerskapet merverdi.
3. Forholdet mellom EIT og hvert KI-nettverk skal bygge
på en avtale.
Artikkel 7
Utvelging av KI-nettverk
1. Et partnerskap skal velges ut og utpekes til et
KI-nettverk av EIT på grunnlag av en konkurransepreget,
åpen framgangsmåte med innsynsmulighet. EIT skal
vedta og offentliggjøre detaljerte kriterier for utvelgingen
av KI-nettverk på grunnlag av prinsippene om kvalitet og
innovasjonsrelevans, og eksterne og uavhengige sakkyndige
skal medvirke i utvelgingen.
2. I samsvar med prinsippene i nr. 1 skal det ved utvelgingen
av et KI-nettverk særlig tas hensyn til:
a) Nåværende og mulig innovasjonsevne innenfor
partnerskapet og kvaliteten på høyere utdanning, forskning
og innovasjon.
b) Partnerskapets evne til å oppnå målene i SIP.
c) Partnerskapets evne til å sikre bærekraftig og langsiktig
selvfinansiering, herunder et vesentlig og økende bidrag
fra privat sektor, næringslivet og tjenestesektoren.
d) Deltaking i partnerskapet av organisasjoner som utøver
virksomhet innenfor kunnskapstrekanten av høyere
utdanning, forskning og innovasjon.
e) Dokumentasjon av en plan for forvaltningen av den
immaterialrett som er hensiktsmessig for den berørte sektor,
og som etterkommer EITs prinsipper og retningslinjer for
forvaltning av immaterialretten, herunder hvordan det er tatt
hensyn til bidragene fra de ulike partnerorganisasjonene.

3. Opprettelsen av et KI-nettverk forutsetter deltaking
av minst tre partnerorganisasjoner som er etablert i minst to
forskjellige medlemsstater. Alle disse partnerorganisasjonene
må være uavhengige av hverandre, i samsvar med artikkel 6
i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1906/2006
av 18. desember 2006 om fastsettelse av regler for foretaks,
forskningssentres og universiteters deltaking i tiltakene
under det sjuende rammeprogram og for spredning av
forskningsresultatene (2007–2013)(1).
4. Et KI-nettverk kan med styrets godkjenning omfatte
partnerorganisasjoner fra tredjestater. Flertallet av de
partnerorganisasjonene som utgjør et KI-nettverk, skal være
etablert i medlemsstatene. Hvert KI-nettverk skal omfatte
minst én institusjon for høyere utdanning og ett privat foretak.
Artikkel 8
Grader og diplomer
1. Grader og diplomer knyttet til virksomheten innenfor
høyere utdanning nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c), skal tildeles
av deltakende institusjoner for høyere utdanning i samsvar
med nasjonale regler og framgangsmåter for akkreditering. I
avtalen mellom EIT og KI-nettverkene skal det fastsettes at
disse gradene og diplomene også kan betegnes som EIT-grader
og -diplomer.
2. EIT skal oppfordre deltakende institusjoner for høyere
utdanning til å
a) tildele felles eller flerdoble grader og diplomer som
gjenspeiler KI-nettverkets integrerte karakter. De kan
imidlertid også tildeles av en enkelt institusjon for høyere
utdanning,
b) ta hensyn til:
i) fellesskapstiltak iverksatt i samsvar med traktatens
artikkel 149 og 150,
ii) tiltak som er iverksatt på det europeiske område for
høyere utdanning.
(1) EUT L 391 av 30.12.2006, s. 1.
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Artikkel 9
EITs selvstendighet og samsvar med fellesskapstiltak,
nasjonale eller mellomstatlige tiltak
1. EIT skal utøve sin virksomhet uavhengig av nasjonale
myndigheter og ytre påvirkning.
2. EITs virksomhet skal være i samsvar med andre tiltak og
ordninger som skal gjennomføres på fellesskapsplan, særlig
innenfor høyere utdanning, forskning og innovasjon.
3. EIT skal dessuten ta passende hensyn til politikk og
initiativer på regionalt, nasjonalt og mellomstatlig plan for å
utnytte beste praksis, veletablerte konsepter og eksisterende
ressurser.

19.12.2013

3. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsforhold skal EIT,
i samsvar med de alminnelige prinsipper som er felles for
medlemsstatenes lovgivning, erstatte den skade som instituttet
eller dets ansatte volder i tjenesten.
Domstolen skal ha myndighet til å avgjøre tvister om erstatning
for slik skade.
4. EITs utbetalinger som følge av erstatningsansvaret nevnt
i nr. 2 og 3 og kostnader og utgifter i den forbindelse skal anses
som utgifter for EIT, og skal dekkes av EITs midler.
5. Domstolen skal ha myndighet til å treffe beslutning ved
søksmål mot EIT på vilkårene fastsatt i traktatens artikkel 230
og 232.

Artikkel 10

Artikkel 13

Forvaltning av immaterialretten

Åpenhet og tilgang til dokumenter

1. EIT skal utarbeide retningslinjer for forvaltningen av
immaterialretten, blant annet på grunnlag av forordning (EF)
nr. 1906/2006.

1. EIT skal sørge for at det er en høy grad av åpenhet rundt
utøvelsen av virksomheten. EIT skal blant annet opprette et
tilgjengelig og kostnadsfritt nettsted som gir opplysninger om
EITs og hvert enkelt KI-nettverks virksomhet.

2. På grunnlag av disse retningslinjene skal
partnerorganisasjonene i hvert KI-nettverk innbyrdes inngå
en avtale om forvaltningen og bruken av immaterialretten,
der det særlig skal fastsettes hvordan det skal tas hensyn til
bidragene fra de ulike partnerorganisasjonene, herunder små
og mellomstore bedrifter.

2. EIT skal offentliggjøre sin forretningsorden, sitt særskilte
finansreglement omhandlet i artikkel 21 nr. 1 og de detaljerte
kriteriene for utvelgingen av KI-nettverk nevnt i artikkel 7,
før den første forslagsinnbydelsen til utvelgingen av de første
KI-nettverkene.

Artikkel 11

3. EIT skal umiddelbart offentliggjøre sitt løpende, treårige
arbeidsprogram og sin årlige virksomhetsrapport omhandlet i
artikkel 15.

Rettslig status

1. EIT skal være et fellesskapsorgan og ha status som
rettssubjekt. Det skal i hver medlemsstat ha den mest
omfattende rettslige handleevne som juridiske personer kan
ha i henhold til nasjonal lovgivning. EIT skal særlig kunne
erverve eller avhende løsøre og fast eiendom og være part i en
rettssak.
2. Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og
immunitet får anvendelse på EIT.

Artikkel 12
Erstatningsansvar

1.

EIT skal ha hele ansvaret for å oppfylle sine forpliktelser.

2. EITs ansvar i kontraktsforhold skal være underlagt de
relevante kontraktsbestemmelser og den lov som gjelder for
vedkommende kontrakt. Domstolen skal ha myndighet til å
treffe beslutning i henhold til en voldgiftsklausul i en kontrakt
inngått av EIT.

4. EIT skal med forbehold for nr. 5 og 6 ikke avdekke
fortrolige opplysninger til tredjemann når det er anmodet om
fortrolighet og anmodningen er grunngitt.
5. Medlemmene av EITs organer omfattes av taushetsplikten
omhandlet i traktatens artikkel 287.
Opplysningene som EIT har samlet inn i samsvar med
denne forordning, skal være underlagt europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om
personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger
i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av
slike opplysninger(1).
6. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001
av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådets og Kommisjonens dokumenter(2) får anvendelse på
dokumenter som EIT er i besittelse av. Styret skal senest
seks måneder etter at EIT er opprettet vedta de praktiske
gjennomføringsreglene for nevnte forordning.
(1) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43.
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7. EITs offisielle dokumenter og publikasjoner skal
oversettes i samsvar med forordning nr. 1 av 15. april 1958
om fastsettelse av reglene for bruk av språk for De europeiske
økonomiske fellesskap(1). Oversettelsestjenestene som er
nødvendige, skal utføres av Oversettelsessenteret for Den
europeiske unions organer, opprettet ved rådsforordning (EF)
nr. 2965/1994(2).

Artikkel 14
Finansielle midler

1. EIT skal finansieres gjennom bidrag fra Den europeiske
unions alminnelige budsjett innenfor den finansielle rammen
som er fastsatt i artikkel 19, og fra andre private og offentlige
kilder.
2. KI-nettverkene skal finansieres særlig gjennom følgende
kilder:
a) bidrag fra foretak eller private organisasjoner, som utgjør
en betydelig finansieringskilde,
b) bidrag fra Den europeiske unions alminnelige budsjett,
c) lovbestemte eller frivillige bidrag fra deltakende stater,
tredjestater eller deres nasjonale myndigheter,
d) testamentariske gaver, donasjoner og bidrag fra
enkeltpersoner, institusjoner, stiftelser eller andre nasjonale
organer,
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4. Bidraget fra Den europeiske unions alminnelige budsjett
til KI-nettverkenes kostnader for etablering, administrasjon og
samordning dekkes av den finansielle rammen som er fastsatt i
artikkel 19.
5. KI-nettverkene eller deres partnerorganisasjoner kan søke
om fellesskapsstøtte, særlig innenfor rammen av Fellesskapets
ulike programmer og fond, i samsvar med deres respektive
regler og på lik linje med andre søknader. Det skal ikke gis
bidrag til virksomhet som allerede finansieres gjennom Den
europeiske unions alminnelige budsjett.

Artikkel 15
Programplanlegging og rapportering

EIT skal vedta
a) et løpende, treårig arbeidsprogram som bygger på SIP,
når dette er vedtatt, som omfatter en redegjørelse for de
viktigste prioriterte områdene og planlagte initiativene,
herunder et overslag over finansieringsbehovet og
-kildene. Arbeidsprogrammet skal framlegges av EIT for
Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen, Den europeiske
økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen til
orientering,
b) en årlig rapport innen 30. juni hvert år. Rapporten skal
inneholde en beskrivelse av EITs virksomhet i løpet av det
foregående kalenderåret og en vurdering av resultatene med
hensyn til fastsatte mål og frister, risikoen knyttet til den
utøvde virksomheten, ressursbruken og EITs alminnelige
virkemåte.

Artikkel 16
e) inntekt fra KI-nettverkenes egen virksomhet og royalties
fra immaterialrett,

Overvåking og vurdering av EIT

f) inntekt fra EITs virksomhet og resultater eller innskutt
kapital, herunder de som forvaltes av EIT-stiftelsen,

1. EIT skal sørge for at all virksomhet, herunder den som
forvaltes gjennom KI-nettverkene, løpende overvåkes og
regelmessig vurderes  av en uavhengig part, for å sikre resultater
av høyeste kvalitet, fremragende vitenskapelig fagkunnskap
og en så effektiv ressursbruk som mulig. Resultatene av
vurderingene skal offentliggjøres.

g) bidrag fra internasjonale organer eller institusjoner,
h) lån og bidrag fra Den europeiske investeringsbank,
herunder muligheten for å bruke finansieringsordningen
for risikodeling, i henhold til kriteriene og framgangsmåten
for utvelging.
Bidrag kan omfatte bidrag i naturalier.
3. Reglene for tilgang til finansiering fra EIT skal fastsettes
i EITs finansreglement nevnt i artikkel 21 nr. 1.
(1) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 1).
(2) EFT L 314 av 7.12.1994, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1645/2003 (EUT L 245 av 29.9.2003, s. 13).

2. Innen juni 2011 og hvert femte år etter ikrafttredelsen
av en ny finansiell ramme skal Kommisjonen sørge for en
vurdering av EIT. Vurderingsrapporten skal bygge på en
uavhengig ekstern vurdering og skal undersøke hvordan
EIT utfører sin oppgave. Den skal omfatte all virksomhet
innenfor EIT og KI-nettverkene, og skal vurdere merverdien
ved EIT, konsekvensene, bærekraften, effektiviteten og
relevansen til den utøvde virksomheten, samt forholdet til og/
eller komplementariteten med eksisterende nasjonal politikk
og fellesskapspolitikk, for å støtte høyere utdanning, forskning
og innovasjon. Det skal i vurderingen dessuten tas hensyn til
de berørte parters synspunkter både på fellesskapsplan og på
nasjonalt plan.
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3. Kommisjonen skal framlegge resultatene av vurderingen,
sammen med sin egen uttalelse og eventuelle forslag til endring
av denne forordning, for Europaparlamentet, Rådet, Den
europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen.
Styret skal ta behørig hensyn til resultatene av vurderingene i
EITs programmer og virksomhet.

b) reglene for samarbeidet mellom styret og KI-nettverkene,

Artikkel 17

Artikkel 19

SIP

Budsjettmessige forpliktelser

1. Senest 30. juni 2011 og deretter hvert sjuende år skal
EIT utarbeide et utkast til et sjuårig SIP og framlegge det for
Kommisjonen.
2. I SIP skal EITs prioriterte områder på lang sikt
fastsettes, og programmet skal inneholde en vurdering av de
sosioøkonomiske konsekvensene samt evnen til å skape best
mulig merverdi med hensyn til innovasjon. Det skal i SIP tas
hensyn til resultatene av overvåkingen og vurderingen av EIT,
som nevnt i artikkel 16.
3. SIP skal omfatte et overslag over finansielle behov
og kilder med henblikk på framtidig drift, den langsiktige
utviklingen og finansieringen av EIT. Det skal dessuten
inneholde en veiledende finansieringsplan for den finansielle
rammens varighet.
4. SIP skal etter forslag fra Kommisjonen vedtas av
Europaparlamentet og Rådet i samsvar med traktatens
artikkel 157 nr. 3.

Artikkel 18
Innledende fase

1. Innen 12 måneder etter at styret er innsatt, skal det
framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
et utkast til det første, løpende treårige arbeidsprogrammet
nevnt i artikkel 15 bokstav a). Europaparlamentet, Rådet og
Kommisjonen kan avgi en uttalelse til styret om alle emner
som omfattes av utkastet, innen tre måneder etter at de har
mottatt det. Når styret får en slik uttalelse, skal det svare innen
tre måneder og angi eventuelle endringer i prioriteringer og
planlagt virksomhet.
2. Innen 18 måneder etter at styret er innsatt, skal EIT velge
ut og utpeke to eller tre KI-nettverk i samsvar med kriteriene
og framgangsmåtene fastsatt i artikkel 7.
3. Kommisjonen skal framlegge for Europaparlamentet og
Rådet forslaget til det første SIP på grunnlag av utkastet fra
EIT innen utgangen av 2011.
I tillegg til innholdet i SIP i henhold til artikkel 17 skal det
første SIP omfatte
a) nærmere opplysninger om og vilkår for EITs drift,

c) reglene for finansieringen av KI-nettverkene.
4. Etter at det første SIP er vedtatt i samsvar med artikkel 17
nr. 4, kan styret velge ut og utpeke ytterligere KI-nettverk i
henhold til bestemmelsene i artikkel 6 og 7.

Den finansielle rammen for gjennomføringen av denne
forordning for tidsrommet 1. januar 2008–31. desember 2013
fastsettes til 308,7 millioner euro. Budsjettmyndigheten skal
godkjenne de årlige bevilgningene innenfor den finansielle
rammens grenser.

Artikkel 20
Utarbeiding og vedtakelse av det årlige budsjettet

1. EITs utgifter skal omfatte utgifter til personale,
administrasjon, infrastruktur og drift. Administrasjonsutgiftene
skal holdes så lave som mulig.
2.

Regnskapsåret skal tilsvare kalenderåret.

3. Direktøren skal utarbeide et overslag over EITs inntekter
og utgifter for det kommende regnskapsåret, og skal framlegge
dette for styret.
4.

Inntekter og utgifter skal være i balanse.

5. Styret skal godkjenne utkastet til overslag, som skal
ledsages av et utkast til stillingsoversikt samt det foreløpige,
løpende treårige arbeidsprogrammet, og framlegge dem for
Kommisjonen senest 31. mars.
6. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen innta i
det foreløpige forslag til Den europeiske unions alminnelige
budsjett, de overslag den anser som nødvendige for de tilskudd
som skal ytes over det alminnelige budsjett.
7. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene i
form av tilskudd til EIT.
8. Styret skal vedta EITs budsjett, som blir endelig når Den
europeiske unions alminnelige budsjett er endelig vedtatt. Det
skal eventuelt justeres tilsvarende.
9. Styret skal snarest mulig underrette budsjettmyndigheten
om ethvert prosjekt det har til hensikt å gjennomføre som kan
få betydelige økonomiske følger for finansieringen av EITs
budsjett, særlig om ethvert prosjekt i tilknytning til eiendom,
f.eks. leie eller kjøp av bygninger. Det skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.
10. Alle vesentlige endringer av budsjettet skal følge den
samme framgangsmåten.
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Artikkel 21
Gjennomføring og kontroll av det årlige budsjettet
1. EIT skal vedta sitt finansreglement i samsvar med
artikkel 185 nr. 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.
Dette kan ikke avvike fra forordning (EF, Euratom)
nr. 2343/2002 med mindre EITs særlige driftskrav krever det
og Kommisjonen har gitt sitt forhåndssamtykke. Det skal tas
behørig hensyn til behovet for driftsmessig fleksibilitet for at
EIT skal kunne oppnå sine mål og tiltrekke seg og beholde
partnere i privat sektor.
2.

Direktøren skal gjennomføre EITs budsjett.

3. EITs regnskap skal konsolideres med Kommisjonens
regnskap.
4. Etter en rekommandasjon fra Rådet skal Europaparlamentet
før 30. april i år N + 2 meddele direktøren ansvarsfrihet for
gjennomføringen av EITs budsjett for år N, og styret når det
gjelder EIT-stiftelsen.
Artikkel 22

Nr. 73/185

2. EIT skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av 25. mai
1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om
interne undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor
for bedrageribekjempelse (OLAF)(2). Styret skal formalisere
tiltredelsen og vedta de tiltak som er nødvendige for å bistå
OLAF med de interne undersøkelsene.
3. I alle beslutninger EIT treffer og i alle avtaler det inngår,
skal det uttrykkelig stå at OLAF og Revisjonsretten kan foreta
inspeksjoner på stedet av dokumenter hos alle leverandører og
underleverandører som har mottatt fellesskapsmidler, herunder
hos de endelige støttemottakerne.
4. Bestemmelsene i nr. 1, 2 og 3 får tilsvarende anvendelse
på EIT-stiftelsen.
Artikkel 23
Vedtekter
EITs vedtekter, som er beskrevet i vedlegget, vedtas.

Vern av Fellesskapets økonomiske interesser
1. For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig
virksomhet skal europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser som foretas
av Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF)(1)
få ubegrenset anvendelse på EIT.

Artikkel 24
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, 11. mars 2008.

For Europaparlamentet

For Rådet

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

President

Formann
_____________

(1) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1.

(2) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 15.
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VEDLEGG
Vedtekter for Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi

Artikkel 1
Styrets sammensetning

1.
Styret skal bestå av både utnevnte medlemmer, som skaper
balanse mellom de som har erfaring fra næringslivet, høyere utdanning
og forskning (heretter kalt «utnevnte medlemmer»), og medlemmer
som er valgt av eller blant personale som jobber innenfor høyere
utdanning, forskning og innovasjon, eller som har tekniske eller
administrative oppgaver, og studenter og doktorander, ved Det
europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) og kunnskaps- og
innovasjonsnettverkene (KI-nettverkene) (heretter kalt «representative
medlemmer»).

6.
Vilkårene og reglene for valg og erstatning av de representative
medlemmene skal godkjennes av styret på grunnlag av et forslag fra
direktøren, før det første KI-nettverket innleder sin virksomhet. Denne
ordningen skal sikre at mangfoldet er tilstrekkelig representert, og skal
ta hensyn til EITs og KI-nettverkenes utvikling.

7.
Dersom et medlem av styret ikke kan fullføre sin mandatperiode,
skal en erstatter utnevnes eller velges til å fullføre mandatperioden,
etter den samme framgangsmåten som gjaldt for vedkommende som
ikke kunne fullføre den aktuelle mandatperioden.

Artikkel 2
Styrets ansvar

I en overgangsperiode skal det første styret bestå av bare utnevnte
medlemmer inntil det kan avholdes valg av representative medlemmer
etter at det første KI-nettverket er opprettet.

2.
Det skal være 18 utnevnte medlemmer. De skal ha en
mandatperiode på seks år, som ikke kan forlenges. De skal utnevnes
av Kommisjonen etter en framgangsmåte med innsynsmulighet.
Kommisjonen skal underrette Europaparlamentet og Rådet om
utvelgingen og den endelige utnevnelsen av disse styremedlemmene.

De utnevnte medlemmene av det første styret skal utnevnes
på grunnlag av en liste over mulige kandidater foreslått av en
adhocinnstillingskomité, som skal bestå av fire uavhengige sakkyndige
på høyt nivå som er utnevnt av Kommisjonen. Deretter skal de
utnevnte medlemmene utnevnes på grunnlag av en liste over mulige
kandidater som styret har foreslått.

3.
Kommisjonen skal ta hensyn til balansen mellom erfaring
fra høyere utdanning, forskning, innovasjon og næringsliv samt til
kjønnsfordeling og en vurdering av miljøene for høyere utdanning,
forskning og innovasjon i hele EU.

4.
En tredel av de utnevnte medlemmene skal erstattes hvert annet
år. Et utnevnt medlem som har vært medlem i mindre enn fire år, skal
kunne utnevnes på nytt, men den samlede mandatperioden på høyst
seks år kan i den forbindelse ikke overskrides.

I en overgangsperiode skal 12 utnevnte medlemmer av det første styret
velges ved loddtrekning for en mandatperiode på fire år. Etter disse
innledende fire årene skal seks av de 12 nyutnevnte medlemmene
velges ved loddtrekning for en mandatperiode på fire år. Styrelederen
skal ikke omfattes av denne overgangsprosessen.

5.
Det skal være fire representative medlemmer. De skal ha
en mandatperiode på tre år, som kan forlenges én gang. Deres
mandatperiode skal opphøre dersom de forlater EIT eller et KI-nettverk.
De skal for resten av mandatperioden erstattes gjennom den samme
valgprosessen.

1.
Styremedlemmene skal ivareta EITs interesser ved å fremme
instituttets mål og oppgaver, identitet og sammenheng på en selvstendig
måte.
2.

Styret skal særlig

a) fastsette EITs strategi, slik den framgår av det strategiske
innovasjonsprogrammet (SIP), det løpende, treårige
arbeidsprogrammet, budsjettet, årsregnskapet og årsbalansen samt
instituttets årlige virksomhetsrapport på grunnlag av et forslag fra
direktøren,
b) angi de prioriterte områdene der det skal opprettes KI-nettverk,
c) bidra til utarbeidingen av SIP,
d) utarbeide detaljerte spesifikasjoner og vilkår for EITs drift
innenfor rammen av SIP, herunder kriterier og framgangsmåter
for finansiering, overvåking og vurdering av KI-nettverkenes
virksomhet,
e) velge ut og utpeke et partnerskap som et KI-nettverk, eller
eventuelt tilbakekalle utpekingen,
f)

sikre løpende vurdering av KI-nettverkenes virksomhet,

g) vedta sin egen forretningsorden, herunder framgangsmåten for
utvelging av KI-nettverk, styringskomiteens forretningsorden
samt EITs særskilte finansreglement,
h) med Kommisjonens samtykke fastsette passende honorarer
for medlemmene av styret og styringskomiteen, der
referansegrunnlaget for disse honorarene skal være lignende
honorarer i medlemsstatene,
i)

vedta en framgangsmåte for utvelging av styringskomiteen og
direktøren,
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j)
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utnevne og eventuelt avsette direktøren,
disiplinærmyndighet overfor ham/henne,

samt
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Artikkel 4

utøve

Styringskomiteen

k) utnevne regnskapsføreren, medlemmene av styringskomiteen og
medlemmene av internrevisjonsfunksjonen,

1.
Styringskomiteen skal bestå av fem personer, herunder
styrelederen, som også skal være leder for styringskomiteen.

l)

om nødvendig opprette rådgivende grupper, eventuelt for et
fastsatt tidsrom,

De fire medlemmene utover styrelederen skal velges av styret blant
styrets utnevnte medlemmer.

m) fremme EIT på verdensplan for å gjøre det mer attraktivt og til et
organ i verdensklasse som representerer fremragende fagkunnskap
innenfor høyere utdanning, forskning og innovasjon,

2.
Styringskomiteen skal ha regelmessige møter etter innkalling fra
styrelederen eller etter anmodning fra direktøren.
3.
Styringskomiteen skal treffe beslutninger med simpelt flertall
blant alle medlemmene.

n) vedta atferdsregler for interessekonflikter,
o) fastsette prinsipper og retningslinjer for forvaltningen av
immaterialretten,
p) opprette en internrevisjonsfunksjon i samsvar
kommisjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002,

med

q) ha myndighet til å opprette en stiftelse (heretter kalt EIT-stiftelsen)
med det særskilte mål å fremme og støtte EITs virksomhet,
r)

s)

3.

sikre komplementaritet og synergi mellom EITs virksomhet og
andre fellesskapsprogrammer,
treffe beslutning om EITs språkordning, der det tas hensyn til
gjeldende prinsipper om flerspråklighet og de praktiske kravene
for virksomheten.
Styret kan delegere særskilte oppgaver til styringskomiteen.

4.
Styret skal velge en styreleder blant de utnevnte medlemmene.
Styrelederens mandatperiode skal være tre år, og kan forlenges én
gang.
Artikkel 3
Styrets arbeid

1.
Med forbehold for nr. 2 skal styret treffe beslutninger med
simpelt flertall blant alle medlemmene.

Beslutningene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a), b), c), d), i) og s) samt
nr. 4 skal imidlertid kreve et flertall på to tredeler av medlemmene.

2.
De representative medlemmene kan ikke stemme om
beslutningene i artikkel 2 nr. 2 bokstav e), g), i), j), k), q) eller s).

3.
Styret skal ha ordinære møter minst tre ganger i året samt
ekstraordinære møter når lederen innkaller til det, eller etter anmodning
fra minst en tredel av medlemmene.

4.

Styringskomiteen skal

a) forberede styremøtene,
b) føre tilsyn med gjennomføringen av SIP og det løpende, treårige
arbeidsprogrammet,
c) føre tilsyn med utvelgingen av KI-nettverk,
d) treffe alle beslutninger den er blitt delegert av styret.
Artikkel 5
Direktøren
1.
Direktøren skal være en sakkyndig person som nyter stor
anerkjennelse på de områdene EIT utøver virksomhet. Direktøren skal
utnevnes av styret for en mandatperiode på fire år. Styret kan forelenge
mandatperioden med fire år én gang når det anser at dette best ivaretar
EITs interesser.
2.
Direktøren skal ha ansvaret for den daglige forvaltningen av EIT
og skal være EITs lovlige representant. Direktøren skal være ansvarlig
overfor styret, og skal løpende rapportere om utviklingen i EITs
virksomhet.
3.

Direktøren skal særlig

a) støtte styret og styringskomiteen i deres arbeid og sørge for
sekretariatet til møtene deres,
b) utarbeide et utkast til SIP, det løpende, treårige arbeidsprogrammet
samt årsrapporten og årsbalansen, som skal framlegges for styret
via styringskomiteen,
c) forvalte utvelgingen til KI-nettverk og sørge for at de ulike
stadiene i utvelgingen gjennomføres på en åpen og objektiv måte,
d) tilrettelegge og lede EITs virksomhet,
e) sikre gjennomføringen av effektive framgangsmåter for overvåking
og vurdering i forbindelse med EITs resultater, i samsvar med
artikkel 16 i forordningen,
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f)
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være ansvarlig for administrative og økonomiske spørsmål,
herunder gjennomføringen av EITs budsjett. I den
forbindelse skal direktøren ta behørig hensyn til rådene fra
internrevisjonsfunksjonen,

g) ha ansvar for alle personalsaker,
h) framlegge utkastet til årsregnskap og årsbalanse
internrevisjonsfunksjonen og deretter for styret
styringskomiteen,

for
via

i)

sørge for at EITs forpliktelser i henhold til de kontrakter og avtaler
det inngår, oppfylles,

j)

sørge for at styringskomiteen og styret får alle de opplysninger de
trenger for å kunne utføre sine oppgaver.
Artikkel 6
Forberedelse til opprettelse av støttestrukturen

I en overgangsperiode skal Kommisjonen yte nødvendig støtte til
opprettelsen av EITs struktur. Fram til de første utnevnte medlemmene
av styret er utnevnt, skal en tjenestemann utnevnt av Kommisjonen
være EITs lovlige representant og ha ansvaret for personalsaker samt
administrative og økonomiske spørsmål, herunder gjennomføringen
av EITs budsjett. Deretter skal styret etter en åpen framgangsmåte
utpeke en person som skal utføre disse oppgavene, eller forlenge
mandatperioden til tjenestemannen som Kommisjonen har utnevnt,
inntil direktøren innleder sitt arbeid etter at han eller hun er utnevnt
av styret i samsvar med artikkel 5. Styret skal umiddelbart iverksette
utvelgingen av EITs direktør.
Artikkel 7
EITs personale
1.
EITs personale skal bestå av personale som er ansatt på
tidsbegrensede kontrakter direkte av EIT. Ansettelsesvilkårene for de
øvrige ansatte i De europeiske fellesskap får anvendelse på direktøren
og EITs personale.
2.
Sakkyndige kan midlertidig overflyttes til EIT fra deltakende
stater eller andre arbeidsgivere.
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Styret skal vedta bestemmelser slik at overflyttede sakkyndige fra
deltakende stater eller andre arbeidsgivere kan jobbe for EIT, og skal
fastsette deres rettigheter og ansvar.
3.
EIT skal med hensyn til sitt personale utøve den myndighet som
er tildelt myndigheten som har fullmakt til å inngå ansettelsesavtaler.
4.
En ansatt kan pålegges å erstatte, helt eller delvis, den skade
som EIT er påført som følge av alvorlig forsømmelse under eller i
forbindelse med utøvelsen av hans eller hennes oppgaver.
Artikkel 8
Prinsipper for vurdering og overvåking av KI-nettverkene
EIT skal tilrettelegge løpende overvåking og regelmessig, uavhengig
vurdering av de enkelte KI-nettverkenes resultater. Denne vurderingen
skal bygge på god forvaltningspraksis og resultatrettede parametrer og
unngå overflødige formaliteter.
Artikkel 9
Varighet, fortsettelse og avvikling av et KI-nettverk
1.
Med forbehold for resultatene av den regelmessige vurderingen
og særtrekkene ved enkelte områder skal et KI-nettverk normalt ha en
tidsramme på sju til femten år.
2.
Styret kan beslutte å forlenge et KI-nettverks virksomhet
utover det opprinnelig fastsatte tidsrommet, dersom dette er den mest
hensiktsmessige måten å oppnå EITs mål på.
3.
Dersom vurderingen av et KI-nettverk viser utilstrekkelige
resultater, skal styret treffe de tiltak som er nødvendige, herunder
reduksjon, endring eller bortfall av økonomisk støtte eller oppsigelse
av avtalen.
Artikkel 10
Avvikling av EIT
Dersom EIT avvikles, skal Kommisjonen overvåke avviklingen i
samsvar med gjeldende lovgivning. Avtalene med KI-nettverkene og
rettsakten om opprettelsen av EIT-stiftelsen skal inneholde egnede
bestemmelser om en slik situasjon.

